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MODELING OF THE PROCESS OF TECHNICAL SERVICE “IN CONDITION” WITH 

FIXED MONITORING PERIOD 

 
The simulation statistical model (SSM) developed in this work is designed to obtain estimates of 

reliability and cost of operating an object, taking into account its composition, structure and reliability, and 

taking into account maintenance. The model should reproduce (simulate) the process of technical 

operation, which is formally described by the state and transition graph.SSM is based on the method of 

simulation statistical modeling, using the concept of "calendar of events".  

The essence of the concept of the calendar of events and the mechanism of its application is as follows. 

An array (representing the calendar of events) is created in the RAM (PC) of the PC, in which the values 

of the scheduled time points of all the simulated events are recorded. In the process of modeling, periodically 

“view” of all the elements of the array, and the definition of the smallest of the planned points in time. The 

found minimum value is taken as the current model time, and the corresponding event is taken as the 

current event. Then the “processing” of the current event is performed, which consists in imitating the 

actions that constitute the essence of this event. The essence of TSC with a fixed periodicity of control is 

that at the time of the control the measurement of the determining parameters of all the elements that are 

potentially serviceable is taken. The model simulates (and handles) three types of events: "failure", 

"control" and "TS". After each event is processed, the next event of the next type of event is scheduled. If 

the current event is a “failure”, then a random running time of the same (failed) element is generated until 

the next failure. If the current event is “control” (“TS”), the time of the next corresponding event is 

scheduled. Obtained new values of the scheduled time are recorded in the calendar of events instead of their 

previous values. The described process of analyzing and modifying the calendar of events repeats cyclically 

throughout the entire simulation time. 

Key words: simulation statistical model, modeling mode, reliability characteristics, calendar of events. 

 

Introduction. Under complex technical objects refers to objects consisting of a large number 

of different types of elements (tens, hundreds of thousands), each of which can be a rather complex 

technical device. Elements can be electronic, mechanical, electromechanical, hydraulic, etc. The 

heterogeneity of the elements leads to the fact that different elements are characterized by 

fundamentally different physical processes (and, consequently, speed) degradation, leading to their 

failure. 

The objects under consideration belong to the class of objects to be repaired for long-term 

repeated use, and during their operation, maintenance is usually provided to maintain the required 

level of reliability. By maintenance (MS) is meant “a complex of operations or an operation to 

maintain the health or performance of an object when used for its intended purpose, simple, stored 

and transported” [1,2]. Further, only MS will be considered when used as intended. 

During operation, an object at any time can be in one of the following states: serviceable, 

workable, inoperable. 

The object can be used for its intended purpose only in good or healthy condition. Restoration 

of a working or working condition is made at the expense of current repair. MS, as a rule, is carried 

out only when the object is in working condition. If by the moment of the start of the maintenance 

(or in the maintenance process) there is a complete failure, then at the beginning the object is restored, 

and then the maintenance is performed. 

The essence of the MS is to prevent some part of the failures due to the replacement of 

individual elements, cleaning, lubrication, adjustment, etc. (therefore, MS is often called prevention). 

In modern technical objects, in the overwhelming number of cases, maintenance is reduced to the 

replacement of elements (liquids, oils, etc.) that are in a pre-order condition. 
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Formulation of the problem. The purpose and objectives of the study. The purpose of this 

work is the scientific substantiation of methods for determining the optimal parameters of the 

maintenance strategy “according to the state” of complex technical objects and the development of a 

mathematical (algorithmic) model of a complex technical object with a fixed periodicity of control. 

Analysis of recent research. Currently, there is a decline in the number of scientific 

publications devoted to the issues of maintenance of complex technical objects. One of the reasons 

for this, in our opinion, is a sharp increase in the level of integration and reliability of components. 

Thanks to this, the developers of sophisticated equipment were able to solve the problems of ensuring 

the required level of reliability without significant maintenance costs (or no maintenance at all). 

However, the same reason (high integration and reliability of component elements) opened up the 

possibility of implementing more and more sophisticated equipment with new functions, which was 

not possible with the old element base. This again leads objectively to the problems of ensuring 

reliability and, therefore, the question of the need for maintenance and the choice of the optimal 

strategy for its implementation becomes again relevant. 

Unfortunately, the currently known mathematical models and methods for calculating the 

optimal parameters of the maintenance processes are not very suitable for application to real technical 

objects. The main disadvantage of these models is that they either do not take into account the 

complex structure of the object, or it is possible to take into account only some of the simplest 

structures [3,4]. In [5,6], a comparative analysis of the problems arising in solving problems of 

maintenance “by resource” and “by state” was made. An overview of the latest at that time work in 

the field of maintenance and repair of complex systems. In [7], a theoretical generalization of the 

well-known mathematical models of MS processes was made. However, these models do not allow 

to build on their basis suitable for practical use of the methodology. 

Main part. The SMS is based on the method of simulation statistical modeling using the 

concept of “event calendar” [8]. The essence of the concept of the calendar of events and the 

mechanism of its application is as follows. An array (representing the calendar of events) is created 

in the RAM (PC) of the PC, in which the values of the scheduled time points of all the simulated 

events are recorded. 

In the process of modeling, periodically “view” of all the elements of the array, and the 

definition of the smallest of the planned points in time. The found minimum value is taken as the 

current model time, and the corresponding event is taken as the current event. Then the “processing” 

of the current event is performed, which consists in imitating the actions that constitute the essence 

of this event. 

The model simulates (and processes) three types of events: “failure” (transition 0 → 1), 

“control” (transition 0 → 2), and “MS” (transition 0 → 3). After each event is processed, the next 

event of the next type of event is scheduled. If the current event is a “failure”, then a random running 

time of the same (failed) element is generated until the next failure. If the current event is “control” 

(“MS”), the time of the next corresponding event is scheduled. Obtained new values of the scheduled 

time are recorded in the calendar of events instead of their previous values. The described process of 

analyzing and modifying the calendar of events repeats cyclically throughout the entire simulation 

time. 

The essence of MSC with a fixed periodicity of control is that at the time of the control the 

measurement of the determining parameters )(tu
i

 of all the elements that are potentially serviceable 

is taken. If the measured value of the normalized determining parameter exceeds the specified value 

of the MS
i

u
то

 level, the i-th element is updated (replaced). 

We have already said that in order to model failures, we use the D -distribution, which is the 

WF-model of failures. This means that each failure is interpreted as an event consisting in the output 

of the determining parameter of the element beyond the permissible limits (the value of the 

normalized determining parameter )(tu
i

has reached the value 1). If we assume that the average 

resource of an element decreases linearly with time (such an assumption is the basis of the WF-

model), then the value of the average residual resource at an arbitrary time t is equal to 
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 average time to failure of the i-th element. 

If during the simulation we know that the failure of the i-th element will occur at the moment 

of time 
i

t  (this is the planned failure time), then the residual resource of the i-th element at the moment 

of time t is equal to 
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The value )(tR
i

 in this case is a random implementation of the residual resource. 

The residual resource )(tR
i

 can be associated with the value of the normalized determining 

parameter, the value of which can be determined as follows: 
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where - 
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 random implementation of the full resource of the i-th element, the value of which is 

equal to 
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)(  .                                                                  (4) 

 

Taking into account (2) and (4) instead of (3) we can write down: 

ii

i

i
tt

tt
tu

0

0
)(




 ,                                                                (5) 

where t - is the current monitoring time; 

i
t

0
 - ast time the i-th item was last updated; 

i
t - the scheduled failure time of i-th element. 

The condition for the achievement of a given level by the determining parameter )(tu
i

 in this 

case
i

u
то

 is written in the form of the following inequality: 

)(
0то0 iiii

ttutt  .                                                   (6) 

If the serviced element is a redundant group of elements, then the degree of group proximity to 

the failure state is determined by the value 

i

i

i
n

tn
tu

)(
)(

р
 ,                                                           (7) 

where 
i

n  - is the number of elements in the reserved group; 

 )(
р

tn
i

- the number of workable elements in the reserved group at time t. 

The result of the algorithm are: 

1) actions - rescheduling the time points of failures of elements subjected to maintenance, and 

2) information - the duration of maintenance 
то

  and cost of maintenance 
то

C . 

The main provisions of the considered MSC model were published in [8,9,10] and were tested 

[11,12]. 
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Conclusions. The methodical accuracy of SSM is determined by such factors: 

- the initial reliability of the object (given by the indicators of the reliability of the elements); 

- the number of implementations (duration) of the simulation; 

- the specified duration of operation of the object. 

Of these factors, the most significant is the first. In most practically interesting cases, the 

relative error of the simulation results does not exceed 10–20%. 

In this section IMS is designed to predict the reliability and cost of operation of a complex 

technical object, depending on the parameters of the selected maintenance strategy.  

The mode of modeling the regulated maintenance has been introduced in order to ensure the 

completeness of the analysis of possible maintenance strategies of the projected object and predict 

the possible gain in reliability and cost of operation of the facility by applying the strategy MSC. 
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к.т.н., доц. Банзак Г.В., Добровольська С.В., Возікова Л.М., Кудряшов В.А. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ЗА СТАНОМ» З 

ФІКСОВАНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ КОНТРОЛЮ 

 

Розробляється в даній роботі імітаційна статистична модель (ІСМ) призначена для 

отримання оцінок показників надійності і вартості експлуатації об'єкта з урахуванням його 

складу, структури та надежностних характеристик і з урахуванням проведення ТО. У моделі 

повинен відтворюватися (імітуватися) процес технічної експлуатації, який формально 

описується графом станів і переходів. 



9 
 

ІСМ розроблена на основі методу імітаційного статистичного моделювання, що 

використовує поняття "календаря подій". Суть поняття календаря подій і механізму його 

застосування полягає в наступному. В оперативній пам'яті (ОП) ПК створюється масив (який 

представляє календар подій), в який записуються значення запланованих моментів часу всіх 

модельованих подій. В процесі моделювання періодично здійснюється "перегляд" всіх елементів 

масиву, і визначення найменшого із запланованих моментів часу. Знайдене мінімальне значення 

приймається в якості поточного модельного часу, а відповідне йому подія - в якості поточного 

події. Потім проводиться "обробка" поточного події, яка полягає в імітації дій, що становлять 

суть цієї події. Суть технічного обслуговування „по стану” (ТОС) з фіксованою періодичністю 

контролю полягає в тому, що в момент контролю проводиться вимірювання визначальних 

параметрів всіх елементів, потенційно які користувач може обслуговувати. 

У моделі імітуються (і обробляються) три типи подій: «відмова», «контроль» і «ТО». Після 

обробки кожної події проводиться планування часу наступного настання події відповідного типу. 

Якщо поточну подію «відмова», то генерується випадкова напрацювання цього ж (який відмовив) 

елемента до наступної відмови. Якщо поточну подію «контроль» («ТО»), планується час 

наступного відповідного події. Отримані нові значення запланованого часу записуються в 

календарі подій замість їх колишніх значень. Описаний процес аналізу та модифікації календаря 

подій повторюється циклічно протягом усього часу моделювання. 

Ключові слова: імітаційна статистична модель, режим моделювання, характеристики 

надійності, календар подій, технічне обслуговування 

 

к.т.н., доц. Банзак Г.В., Добровольская С.В.,  Возикова Л.М., Кудряшов В.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПО 

СОСТОЯНИЮ» С ФИКСИРОВАННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ КОНТРОЛЯ 

 

Разрабатываемая в данной работе имитационная статистическая модель (ИСМ) 

предназначена для получения оценок показателей надежности и стоимости эксплуатации 

объекта с учетом его состава, структуры и надежностных характеристик и с учетом 

проведения ТО. В модели должен воспроизводиться (имитироваться) процесс технической 

эксплуатации, который формально описывается графом состояний и переходов.  

ИСМ разработана на основе метода имитационного статистического моделирования, 

использующего понятие “календаря событий”. Суть понятия календаря событий и механизма 

его применения состоит в следующем. В оперативной памяти (ОП) ПК создается массив 

(представляющий календарь событий), в который записываются значения запланированных 

моментов времени всех моделируемых событий. 

В процессе моделирования периодически осуществляется “просмотр” всех элементов 

массива, и определение наименьшего из запланированных моментов времени. Найденное 

минимальное значение принимается в качестве текущего модельного времени, а 

соответствующее ему событие – в качестве текущего события. Затем производится 

“обработка” текущего события, которая заключается в имитации действий, составляющих 

суть этого события. Суть технического обслуживания „по состоянию” (ТОС) с фиксированной 

периодичностью контроля состоит в том, что в момент контроля производится измерение 

определяющих параметров всех элементов, потенциально подлежащих обслуживанию. В модели 

имитируются (и обрабатываются) три типа событий: «отказ», «контроль» и «ТО». После 

обработки каждого события производится планирование времени следующего наступления 

события соответствующего типа. Если текущее событие «отказ», то генерируется случайная 

наработка этого же (отказавшего) элемента до следующего отказа. Если текущее событие 

«контроль» («ТО»), планируется время следующего соответствующего события. Полученные 

новые значения запланированного времени записываются в календаре событий вместо их 

прежних значений. Описанный процесс анализа и модификации календаря событий повторяется 

циклически в течение всего времени моделирования. 

Ключевые слова: имитационная статистическая модель, режим моделирования, 

характеристики надежности, календарь событий 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ФОТОРЕЗИСТОРЫ ДЛЯ ИК-ДИАПАЗОНА 

 

 
Для фотоприемных устройств обнаружено существенное улучшение эксплуатационных 

свойств при воздействии излучений. Это открывает широкие возможности для успешного 

применения в радиотехнике модифицируемых в процессе облучения материалов. 

Критерий параметрической надежности фотоприемных устройств сформулирован, 

исходя из того, что рассматриваемый объект ухудшает свои параметры постепенно как при 

увеличении длительности воздействия, так и дозы излучения. Назначение фотоприемных 

устройств, накладываемые ограничения на критерий их работоспособности, а также физика 

влияния радиации позволяют рассматривать фотоприемные устройства как объект, 

функционирующий в условиях шума. Это позволяет применить статистические методы 

анализа. При таком подходе мы можем использовать хорошо изученный математический 

аппарат проверки статистических гипотез. В данной работе предложена аналитическая модель 

влияния ионизирующего излучения на фоторезисторы для ИК-диапазона.  В работе учитывалось, 

что для приведенных выше оценок изменений параметров фоторезистора используются данные 

об изменении объемных свойств идеального полупроводникового материала. Любой реальный 

полупроводник содержит примеси и нарушения кристаллической структуры. При таком подходе 

используется известный математический аппарат проверки статистических гипотез. 

Предлагаются три критерия радиационной стойкости фотоприемных устройств. Первый – 

отношение сигнал/шум в трактовке достаточных статистик, второй – критерий средней 

ошибки  обнаружения Рош (критерий Котельникова) и третий – критерий Байесовского риска. 

Задача обнаружения сигнала в шумах сводится к частному алгоритму проверки гипотезы о 

наличии сигнала в шумах  против простой альтернативы – присутствует только шум.  

Ключевые слова: параметрическая надежность, фотоприемные устройства, критерий 

работоспособности, ионизирующее излучение, кристаллическая структура 

 

Вступление. Современные приборы твердотельной электроники используют широкий 

перечень полупроводниковых материалов. В первую очередь это относится к 

оптоэлектронике, материаловедческую основу которой составляют бинарные соединения 

групп А2В6, А3В5 и их твердые растворы. В дискретной и интегральной твердотельной 

электронике все еще преобладает кремний. Изготовители таких материалов сегодня не в 

полной мере могут управлять их свойствами, так как владеют для этого ограниченными 

средствами. Легирование примесями, термическая и полевая обработка – вот перечень 

основных средств управления структурными и электрофизическими свойствами 

полупроводниковых материалов и приборов на их основе. Эти и подобные им средства 

способны управлять не всеми параметрами изделий и в ограниченном диапазоне их значений. 

В первую очередь это относится, например, к кинетическим и структурным параметрам 

материалов, коэффициентам токопереноса приборов с p-n-переходами, квантовой 

эффективности излучателей, разрешающей способности фотоприемников. 

Вместе с тем, сегодня известна возможность расширения перечня средств такого 

управления: это – лазерное и рентгеновское излучения, облучение микрочастицами с высокой 

энергией. Однако возможности применения лазерного и рентгеновского излучения 

ограничены самой природой их взаимодействия с твердым телом, что оставляет за ними, 

главным образом, область метрологии параметров. 

Постановка задачи. В последние годы определенное внимание уделялось применению 

в твердотельной электронике микрочастиц с высокой энергией: быстрых электронов и 

нейтронов, протонов, гамма-квантов. Разнообразие природы таких микрочастиц само по себе 
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говорит о широком диапазоне возможностей управления (модификации) с их помощью 

параметрами изделий  твердотельной электроники. Однако предубеждение, обусловленное 

разрушающим воздействием таких микрочастиц в условиях ядерного взрыва, опасность их 

потоков для операторов и связанные с этим проблемы использования генераторов – все это 

является факторами, сдерживающими развитие этого научно-технического направления. 

Приведенное выше показывает, что выполненное в работе научное задание – 

исследование физических процессов воздействия микрочастиц с высокой энергией 

(ионизирующих излучений) на фоторезисторы, разработка научно обоснованных методов, 

методик и технологий управления (модификации) их свойствами является актуальным. 

Анализ последних исследований. В последние годы определенное внимание уделялось 

применению в твердотельной электронике микрочастиц с высокой энергией: быстрых 

электронов и нейтронов, протонов, гамма-квантов. Разнообразие природы таких микрочастиц 

само по себе говорит о широком диапазоне возможностей управления (модификации) с их 

помощью параметрами изделий  твердотельной электроники. Однако предубеждение, 

обусловленное разрушающим воздействием таких микрочастиц в условиях ядерного взрыва, 

опасность их потоков для операторов и связанные с этим проблемы использования 

генераторов – все это является факторами, сдерживающими развитие этого научно-

технического направления. 

Несмотря на это, выполненные в последние годы работы В.С. Вавилова, Л.С. Смирнова, 

Н.А. Ухина, Е.А. Ладыгина, В.И. Шаховцова, В.А. Мокрицкого, С.В. Ленкова [1,2,4] и других 

ученых определили возникновение нового научно-технического направления – радиационной 

технологии полупроводников и твердотельной электроники. К основным достижениям этого 

направления, по нашему мнению, следует отнести разработку и создание разнообразных 

генераторов микрочастиц и гамма-квантов, моделей механизмов их взаимодействия с твердым 

телом и управления параметрами дискретных приборов твердотельной электроники и др. 

Определенное внимание уделялось радиационной физике и технологии бинарных 

полупроводниковых соединений. 

Основная часть. Результаты радиационного воздействия на фоточувствительные 

элементы на основе твердого раствора CdxHg1-xTe (КРТ) можно оценить по изменениям 

сигнала фотоответа [3-5].  

Так, для фоторезистора в режиме холостого хода, когда сопротивление нагрузки намного 

больше сопротивления фоторезистора, и малых сигналов в полупроводнике с электронным 

типом проводимости имеем: 

nT
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  ,                                               (1) 

где U  – смещение на фотоприемнике;  U  – изменение напряжения  на фототоприемнике при 

его освещении; 
T

  – темновая электропроводность полупроводникового материала;   – 

фотопроводимость; G  – скорость генерации носителей заряда; 
T

n  – концентрация 

электронов; 
pnpn

 ,,, – время жизни и подвижность электронов и дырок, 

соответственно. 

Разработка модели 

Для CdxHg1-xTe 
pn

   поэтому формула (1) примет вид: 

Tn

UG
U


 .                                                            (2) 

Как следует из (2), сигнал, снимаемый с фоторезистора, пропорционален смещению. Это 

справедливо для значения 

p

U


2
  ( – расстояние между контактами), при котором  
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реализуются условия «пролета неосновных носителей заряда» через фоторезистор. При 

n
UU   напряжение сигнала насыщается и не зависит от величины смещения:  

pTn

G
U



2
  .                                                               (3) 

Время жизни носителей заряда определяется механизмом рекомбинации и в узкозонных 

полупроводниках, к которым относится и Cd0,2Hg0,8Te, зависит от концентрации носителей. В 

данном материале доминирует механизм оже-рекомбинации и время жизни равно [6]: 
2
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где 
ii

n,  – время жизни и концентрация носителей заряда в собственном материале; n  

– фактическое значение концентрации (для Cd0,2Hg0,8Te 4103,3 
i
  с, 13103

i
n  см-3 при 

80 К). 

В облученном материале время жизни изменяется: 
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где  
0

n  – начальное значение концентрации носителей в образце; 
dF

dn
 – средняя скорость 

введения носителей при облучении; F – интегральный поток ионизирующего излучения. 

Относительное изменение времени жизни будет равно: 
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Сопоставление (2) – (5) показывает, что из двух режимов работы фоторезистора, с точки 

зрения радиационной стойкости, предпочтительнее режим ’’пролета неосновных носителей”. 

Действительно, по (3) сигнал фотоответа в этом случае пропорционален 1n , а следовательно, 

1F , а при низких уровнях смещения – 1n  и, следовательно, 3F . Относительное 

изменение напряжения на фоторезисторе в последнем случае равно: 
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При облучении n – Cd0,2Hg0,8Te ( 15
0

10n см-3) электронами с энергией 5 МэВ с 

интегральным потоком 1.1014 см-2 получено, что средняя скорость введения носителей заряда 

при 80 К составляет 6,3 см-1 [7]. Подставляя эти значения в (6), получим, что 
∆𝑈

∆𝑈0
= 0,35, а в 

режиме “пролета неосновных носителей” изменение сигнала в тех же условиях вдвое меньше. 

В образцах n – Cd0,2Hg0,8Te, подвергнутых облучению нейтронами деления при 80 К, 

время жизни носителей ограничивается одновременным действием механизмов оже-

рекомбинации и рекомбинации Шокли-Рида. Дозовая зависимость времени жизни ШР  при 

рекомбинации Шокли-Рида определяется полуэмпирическим выражением: 

FKn  


 1
0

1 ,                                                   (7) 

где "0" – индекс, относящийся к значению параметра до облучения; F – интегральный 

поток ионизирующего излучения; 


K  – коэффициент радиационного изменения времени 

жизни неосновных носителей заряда.  
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Эффективное время жизни после облучения станет равным: 
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Относительное изменение сигнала, вызванное ионизирующим излучением, с учетом (2), 

примет вид: 
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а с учетом (8): 
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Для режима "пролета неосновных носителей" при 9105,3 


K см2/нейтр..с, 1410F

нейтр./см2 и 3
dF

dn
 см-1, экспериментально определенных при облучении нейтронами 

деления, получим  83,0
0






U

U
 [3,4]. 

Следует иметь ввиду, что для приведенных выше оценок изменений параметров 

фоторезистора используются данные об изменении объемных свойств идеального 

полупроводникового материала. Любой реальный полупроводник содержит примеси и 

нарушения кристаллической структуры. Общая теория, описывающая их влияние на 

концентрацию, подвижность и время жизни носителей заряда, т.е. на физические 

характеристики, определяющие основные параметры фоторезисторов, при одновременном 

введении радиационных дефектов до настоящего времени не создана. Поэтому 

прогнозирование радиационной стойкости с учетом примесей и дефектов возможно только 

для материалов, у которых экспериментально установлена природа примесей (дефектов), 

энергетические уровни, создаваемые ими, их влияние на физические свойства вещества, а 

также изменение этих свойств под действием ионизирующего излучения. Сложность такой 

задачи заставляет оценивать радиационную стойкость фотоприемных устройств на основе 

статистических методов анализа, описанных в этом разделе. 

При таком подходе используется известный математический аппарат проверки 

статистических гипотез. Предлагаются три критерия радиационной стойкости фотоприемных 

устройств [9-12]. Первый – отношение сигнал/шум в трактовке достаточных статистик, второй 

– критерий средней ошибки  обнаружения Рош (критерий Котельникова) и третий – критерий 

Байесовского риска. 

Задача обнаружения сигнала в шумах сводится к частному алгоритму проверки гипотезы 

I
H  о наличии сигнала в шумах 


ш

U  против простой альтернативы 
0

H  – присутствует только 

шум 
0
ш

U .  

В условиях ионизирующих излучений суммарный шум на выходе представляет собой 
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аддитивную смесь всех источников шумов, возникающих в цепях фотоприемных устройств, 

что приводит к различию дисперсий 
шi

U  и 0
ш

U . Это объясняется влиянием радиации, 

изменяющей не только уровень шумов, но и характеристики полупроводниковых приборов, 

что в свою очередь приводит к возникновению дополнительных шумов. 

В данном случае критерием является 
.зад

  – заданное отношение сигнал/шум. При 

повышении .зад   допустимого порога фотоприемное устройство отбраковывается как 

радиационно нестойкое. 

В критерии Котельникова в качестве порогового значения, задаваемого заранее, с 

которым сравнивается экспериментально полученная величина, берется .зад
ош

Р , учитывающая 

безусловную вероятность ошибки, типа ложной тревоги и пропуска сигнала. Третий 

(Байесовский) критерий отличается, как указывалось выше, от критерия Котельникова только 

введением платежной матрицы, учитывавшей стоимость пропуска реального сигнала по 

сравнению с ложной тревогой. Тогда при прочих равных условиях по критерию Байеса 

отбраковка по принципу "годен” - "не годен" будет производится при меньших дозах 

облучения, чем по критрию Котельникова.  

Выводы. Основным параметром фотоприемников является обнаружительная 

способность в максимуме спектральной чувствительности. 

Предельно достижимое значение обнаружительной способности определяется 

доминирующим шумом фотоприемника. В идеальных фотоприемниках обнаружительная 

способность ограничена флуктуациями излучения фона (режим ОФ). Для обеспечения режима 

ОФ необходимо понизить до минимальных значений уровень избыточных шумов за счет 

улучшения технологии и генерационно-рекомбинационных шумов, вызванных тепловым 

излучением. Режим ОФ будет достигнут в случае преобладания генерационно-

рекомбинационного шума, вызванного оптическим  возбуждением (от фона), над всеми 

остальными шумами. 
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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА 

ФОТОРЕЗИСТОРАМИ ДЛЯ ІК-ДІАПАЗОНУ 

 

Для фотоприйомних пристроїв виявлено суттєве поліпшення експлуатаційних 

властивостей при впливі випромінювань. Це відкриває широкі можливості для успішного 

застосування в радіотехніці модифікуються в процесі опромінення матеріалів. 

Критерій параметричної надійності фотоприйомних пристроїв сформульований, виходячи 

з того, що даний об'єкт погіршує свої параметри поступово як при збільшенні тривалості впливу, 

так і дози випромінювання. Призначення фотоприйомних пристроїв, що накладаються 
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обмеження на критерій їх працездатності, а також фізика впливу радіації дозволяють 

розглядати фотоприймальні пристрої як об'єкт, що функціонує в умовах шуму. Це дозволяє 

застосувати статистичні методи аналізу. При такому підході ми можемо використовувати 

добре вивчений математичний апарат перевірки статистичних гіпотез. У даній роботі 

запропонована аналітична модель впливу іонізуючого випромінювання на фоторезистори для ІК-

діапазону. В роботі враховувалося, що для наведених вище оцінок змін параметрів фоторезистора 

використовуються дані про зміну об'ємних властивостей ідеального напівпровідникового 

матеріалу. Будь реальний напівпровідник містить домішки і порушення кристалічної структури. 

При такому підході використовується відомий математичний апарат перевірки статистичних 

гіпотез. Пропонуються три критерії радіаційної стійкості фотоприйомних пристроїв. Перший 

- ставлення сигнал / шум в трактуванні достатніх статистик, другий - критерій середньої 

помилки виявлення Рош (критерій Котельникова) і третій - критерій байєсівського ризику. 

Завдання виявлення сигналу в шумах зводиться до приватного алгоритма перевірки гіпотези про 

наявність сигналу в шумах проти простий альтернативи - присутній тільки шум. 

Ключові слова: параметрична надійність, фотоприймальні пристрої, критерій 

працездатності, іонізуюче випромінювання, кристалічна структура 

 

Dr. Sci. Tech. Banzak O.V., Ph.D. Leshchenko O.I., 

Dr. Sci. Tech., prof. Mokritskij V.A., Dr. Sci. Tech. Maslov O.V. 

ANALYTICAL MODEL OF THE EFFECT OF AN IONIZING RADIATION ON PHOTO 

RESISTORS FOR IK-RANGE 

 

For photodetectors, a significant improvement in operational properties was discovered when exposed 

to radiation. This opens up broad opportunities for successful application in radio engineering of materials 

modified during irradiation. The criterion for parametric reliability of photodetectors is formulated based 

on the fact that the object under consideration deteriorates its parameters gradually as the exposure time 

and radiation dose increase. The purpose of photodetectors, the restrictions imposed on the criterion of their 

performance, as well as the physics of the influence of radiation, make it possible to consider photoreceivers 

as an object operating under noise conditions. This allows you to apply statistical methods of analysis. With 

this approach, we can use a well-studied mathematical apparatus for testing statistical hypotheses. In this 

paper, an analytical model of the effect of ionizing radiation on photoresistors for the IR range is proposed. 

It was taken into account that for the above estimates of changes in the parameters of the photoresistor, 

data on the change in the bulk properties of an ideal semiconductor material are used. Any real 

semiconductor contains impurities and disruption of the crystal structure. In this approach, the well-known 

mathematical apparatus for testing statistical hypotheses is used. Three criteria are proposed for the 

radiation resistance of photodetectors. The first is the signal-to-noise ratio in the interpretation of sufficient 

statistics, the second is the criterion of the average Roche detection error (Kotelnikov criterion) and the 

third is the Bayesian risk criterion. Results of radiating influence on photosensitive elements on the basis 

of firm solution CZT have been estimated on changes of a signal of photoanswer. The task of detecting a 

signal in noise is reduced to a particular algorithm for testing the hypothesis about the presence of a signal 

in noise against a simple alternative - only noise is present. 

Key words: parametric reliability, photodetectors, performance criterion, ionizing radiation, crystal 

structure 
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УДК 351.746.1                                                              д.т.н., проф. Боровик О.В. (НАДПСУ) 

Купельський В.В. (НАДПСУ) 

 

МЕТОД РОЗМІЧЕННЯ ГРАФА МЕРЕЖІ ДОРІГ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧІ 

ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ РУХУ КОЛОНИ ТЕХНІКИ 

ПРИКОРДОННОЇ КОМЕНДАТУРИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ  

ТА АЛГОРИТМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Оперативне перевезення значної кількості особового складу та різнорідних вантажів 

підрозділів на сухопутній ділянці здійснюється шляхом використання транспортних засобів. На 

підготовчому етапі організації перевезень розв’язується задача формування оптимального складу 

колони техніки. Паралельно з її вирішенням потребує розв’язування задача вибору маршрутів руху 

колони техніки. На сьогодні існують методи її розв’язування. Однак вони застосовні до розмічених 

графів, які являють собою модель мережі доріг. А отже, ще не до кінця проаналізовані питання 

якісного формування початкових даних при постановці задачі визначення оптимального 

маршруту техніки та адекватності інструментальних засобів для розв’язування задачі. Отже, з 

урахуванням того, що моделлю мережі доріг є граф, ребра якого є неоднорідними в розумінні 

несталості швидкості руху колони вздовж ребра, задача розмічення графа є актуальним 

завданням, яке набуває особливої ваги при виборі оптимального маршруту руху колони техніки. 

У статті представлено метод розмічення графа мережі доріг при розв’язуванні задачі 

вибору оптимального маршруту руху колони техніки для виконання завдань оперативно-

службової діяльності прикордонною комендатурою швидкого реагування органу охорони 

державного кордону Державної прикордонної служби України. Здійснено формалізацію 

постановки задачі розмічення графа з неоднорідними ребрами, обґрунтовано метод та проведено 

аналіз алгоритму її вирішення у двох різних випадках: у випадку, коли швидкість руху колони 

вздовж ребра є сталою на окремих ділянках ребра між фіксованими точками, в яких відомі 

швидкості транспортних засобів, та у випадку, коли швидкість руху колони вздовж ребра є 

змінною і такою, що інтерполюється за допомогою деяких математичних методів з урахуванням 

відомих даних щодо швидкості транспортних засобів колони у фіксованих точках. 

Ключові слова: метод, розмічення графа, оптимальний маршрут, колона техніки, 

алгоритм. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Успіх виконання поставлених перед 

прикордонною комендатурою швидкого реагування (ПКШР) завдань значною мірою залежить 

від своєчасності прибуття підрозділів ПКШР у точку призначення [1]. Оперативне 

перевезення значної кількості особового складу та різнорідних вантажів ПКШР на сухопутній 

ділянці здійснюється шляхом використання транспортних засобів (ТЗ). На підготовчому етапі 

організації перевезень розв’язується задача формування оптимального складу колони техніки 

[2]. Паралельно з її вирішенням потребує розв’язування задача вибору маршрутів руху колони 

техніки.  

Існуюча мережа автомобільних доріг забезпечує достатньо велику кількість маршрутів 

руху між вихідним і кінцевим пунктами. Причому це має місце навіть для незначних відстаней 

між точками вибуття та призначення. Вказане обумовлює багатоваріантність під час вибору.  

Крім того, вибір маршруту руху залежить від багатьох допоміжних умов: навченості 

водіїв, технічних характеристик техніки, економічності, безпеки руху, дорожніх і природно-

кліматичних умов, відстані та термінів перевезень тощо. Неякісне врахування цих факторів у 

сукупності може призвести до вибору нераціонального маршруту руху, який забезпечить 

несвоєчасність прибуття підрозділу в пункт призначення, та може призвести до зриву 

виконання визначених завдань. Тому задача вибору оптимального маршруту руху колони 

техніки ПКШР є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми. Питанням вибору маршрутів руху колони ТЗ для ефективного переміщення 
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вантажів і суміжним задачам приділялась увага у ряді робіт, зокрема в роботах [3-8]. 

Так, у праці [3] в методиці тактичних розрахунків з визначення кількості транспортних 

засобів для перевезення вантажів приймалися до уваги характеристики вантажів, 

вантажопідйомність і швидкість руху транспортних засобів, дальність переміщення, терміни 

завантаження, розвантаження, заправлення, відпочинку водіїв між рейсами (якщо це 

передбачено), а також терміни переміщення вантажів. 

У праці [4] відображені питання прогнозування ефективності маршу військового 

формування за надійністю зразків озброєння та військової техніки, а також впливу на 

ефективність маршу кількості ремонтних відділень, технічного стану техніки за показником 

безвідмовності, рівня оперативності ремонтних органів у проведенні ремонтних робіт та 

працезатрат на проведення робіт відновлення озброєння та військової техніки. 

У роботі [5] наведено варіант моделі вантажоперевезень для знаходження у транспортній 

мережі оптимального маршруту перевезення вантажів від одного відправника декільком 

споживачам.  

Питанням, пов’язаним із змістом роботи начальника автомобільної служби військової 

частини під час планування та організації автотехнічного забезпечення маршу присвячена 

праця [6]. У ній відображені питання оцінки стану служби за укомплектованістю та 

справністю транспортних засобів, їх технічною готовністю, розглянуті можливості ремонтних 

засобів, підготовки пропозицій на марш. 

У наказах [7-8] визначено, що основним показником технічного стану парку машин 

(автомобільної техніки) підрозділу, частини, з’єднання є коефіцієнт технічної готовності  

Kтг , який визначається при інспектуванні (перевірках) військової частини як відношення 

кількості справних машин до їх списочної чисельності, а при підведенні підсумків 

експлуатації за період – як відношення кількості машино-днів знаходження в справному стані 

до списочної кількості машино-днів.  

Однак у проаналізованих роботах [3-8] залишилися поза увагою питання якісного 

формування початкових даних при постановці задачі визначення оптимального маршруту 

техніки та адекватності інструментальних засобів для розв’язування задачі. Перше з них 

стосується визначення часових показників руху колони на окремих ділянках мережі доріг.  

Отже, з урахуванням того, що моделлю мережі доріг є граф, ребра якого є неоднорідними 

в розумінні несталості швидкості руху колони вздовж ребра (у подальшому такі ребра 

називатимемо неоднорідними), задача розмічення графа є актуальним завданням, яке набуває 

особливої ваги при виборі оптимального маршруту руху колони техніки ПКШР [9]. 

Мета статті. Таким чином, метою даної роботи є обґрунтування методу розмічення 

графа з неоднорідними ребрами та аналіз алгоритму його реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення сформульованої мети 

вбачається за доцільне здійснити формалізацію постановки задачі, обґрунтувати метод її 

вирішення, проаналізувати алгоритм реалізації обґрунтованого методу та оцінити їх 

можливості на конкретному прикладі. 

Формалізація постановки задачі розмічення графа з неоднорідними ребрами 

Нехай мережа автомобільних доріг в загальному випадку представляється у вигляді 

графа. Кількість вершин графа рівна n . Ребро графа, що з‘єднує вершини i  та j  позначимо 

через  j;i . І нехай необхідно здійснити переміщення колони техніки з пункту А в пункт В (з 

однієї вершини графа в іншу вершину) за мінімальний проміжок часу. У складі колони техніки 

є m  видів ТЗ. Окремий вид ТЗ позначається через k  (
___

,1 mk  ).  

Припустимо, що швидкість руху окремих одиниць техніки одного виду є сталою, а 

швидкість руху різних видів техніки у загальному випадку різна.  

Вершини графа є вузлами розгалуження доріг. Вага ребра графа являє собою час руху 

колони між його вершинами. Швидкість колони визначається швидкістю виду ТЗ, яка має 
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мінімальне значення для фіксованого проміжку часу. Останній є однією з складових 

загального часу руху колони вздовж ребра  j;i . 

Необхідно здійснити розмічення графа, тобто знайти вагу кожного ребра графа з 

урахуванням того, що ребра графа неоднорідні. 

У подальшому задачу в такій постановці називатимемо задачею розмічення графа з 

неоднорідними ребрами. 

Обґрунтування методу розмічення графа з неоднорідними ребрами 

Вихідною умовою розв’язування задачі є відомі значення швидкості руху ТЗ колони 

лише у фіксованих точках ребер графа. 

З урахуванням цього, для обґрунтування методу розмічення графа з неоднорідними 

ребрами слід приймати до уваги одну з наступних можливих гіпотез:  

гіпотеза 1 - швидкість руху колони вздовж ребра є сталою на окремих ділянках ребра між 

фіксованими точками, в яких відомі швидкості ТЗ. Швидкість руху колони на окремій ділянці 

ребра рівна мінімальній швидкості ТЗ у початковій точці;  

гіпотеза 2 – швидкість руху колони вздовж ребра є змінною і такою, що інтерполюється 

деяким математичним методом з урахуванням даних щодо швидкості ТЗ колони у фіксованих 

точках з відомою швидкістю ТЗ у них. 

Реалізація гіпотези 1. 

Для розв’язування задачі розглянемо окреме ребро  j;i  графа, що наведене на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ребро  j;i  графа, що представляє мережу автомобільних доріг  

між вихідним пунктом А та пунктом призначення В 

 

Розіб’ємо ребро  j;i  точками 0, 1, 2, …, 1 ,  , …, 1s  , s , в яких швидкість ТЗ колони 

є відомою, а отже, такими, що відповідають моментам часу, в яких швидкість колони 

дискретно змінює своє значення. При цьому точка 0  співпадає з кінцем i , а точка s з кінцем 

j  ребра  j;i . 

Введемо позначення: 

 j;it  - момент часу, в який колона техніки перебуває в точці    s,0 ; 

 j;iL  - довжина шляху між точками 1  і   ребра  j;i ; 

    jiji ttkv
;;1 ; 

 - швидкість k -го виду техніки на часовому проміжку     j;ij;i1 t;t   

ребра  j;i . З урахуванням гіпотези 1 ця швидкість рівна швидкості руху колони в точці 1  . 

Отже, ділянці  j;iL  відповідають такі швидкості усіх видів техніки колони:  

    j;ij;i1 t;t1v  ,     j;ij;i1 t;t2v  , …,     j;ij;i1 t;tkv  , …,     j;ij;i1 t;tlv  . 
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Тоді, з урахуванням того, що швидкість колони визначається швидкістю того виду ТЗ, 

який має мінімальне значення для фіксованого проміжку часу, швидкість колони на ділянці 

 j;iL  визначатиметься за формулою: 

     minv
j;ij;i1 t;t 

 
    j;ij;i1 t;t1v  ,     j;ij;i1 t;t2v  , …,     j;ij;i1 t;tkv  , …,      j;ij;i1 t;tlv 

. (1) 

 

Слід зауважити, що з урахуванням гіпотези 1 для ділянки  j;iL  величина 

    j;ij;i1 t;tv
  є сталою для всіх видів техніки, що рухаються в складі колони. 

Наведене дозволяє зробити висновок, що час руху колони на ділянці  j;iL  буде рівним 

 

 
 

    j;ij;i1 t;t

j;i
j;i

v

L
t







 .                                                              (2) 

 

При цьому, формулою (2) можна користуватися при довільному 
___

s,1 .  

А отже, вага ребра  j;i  може бути знайдена за формулою 

 

   



s

1
j;ij;i tt ,                                                               (3) 

 

або, з урахуванням виразів (1)-(2), 

 

 
 


               










s

1 t;tlt;tkt;t1

j;i
j;i

j;ij;i1j;ij;i1j;ij;i1
v,...,v,...,vmin

L
t .          (4) 

 

Алгоритм реалізації методу розмічення графа з неоднорідними ребрами безпосередньо 

визначається формулою (4). 

Оцінимо його на конкретному прикладі. 

Нехай колона техніки складається з чотирьох видів ТЗ. 

І нехай для деякого ребра  j;i  мережі доріг зафіксовано шість точок з відомими 

значеннями швидкості в них для кожного виду ТЗ. Швидкість колони на окремій ділянці ребра 

рівна мінімальній швидкості ТЗ у початковій точці ділянки ребра. Вихідні дані див. у табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Вихідні дані для розрахунку ваги ребра 

Початкові умови 

Ребро Ділянки ребра  j;i  

між точками  

1  і   

Довжина ділянки ребра 

 j;i  між точками  

1  і :  j;iL , км 

Швидкість окремих видів ТЗ колони 

на ділянках ребра  j;i  між точками  

1  і : 
    j;ij;i1 t;tkv 

, км/год 

1v  2v  3v  
4v  

 j;i  

(0;1) 8  80 70 60 60 

(1;2) 5 60 50 45 55 

(2;3) 2 50 40 20 35 

(3;4) 7 40 35 30 25 

(4;5) 4 50 40 40 35 

(5;6) 3 35 20 15 30 
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Необхідно знайти вагу ребра  j;i .  

Розв’язання задачі можна оцінити з табл. 2. 
 

Таблиця 2 

Результати обчислень 

Ділянки ребра 

 j;i  між точками  

1  і   

Результати обчислень 

Швидкість колони на 

ділянці  j;iL :

    j;ij;i1 t;tv
 , 

км/год 

(див. формулу (1)) 

Час руху колони на 

ділянці  j;iL : 

 j;it , год 

(див. формулу (2)) 

Вага ребра  j;i : 

 j;it , год 

(див. формулу (3)) 

(0;1) 60 0,1333 

0,9386 

(1;2) 45 0,1111 

(2;3) 20 0,1000 

(3;4) 25 0,2800 

(4;5) 35 0,1142 

(5;6) 15 0,2000 

 

Таким чином, вага ребра рівна 0,9386. 

Реалізація гіпотези 2. 

Описаний вище підхід дозволяє підійти до розв’язування задачі розмічення графа і при 

реалізації гіпотези 2. 

Розв’язування задачі при цьому виглядає так. 

Нехай   tv j;ik  – це швидкість k -го виду техніки у момент часу t , який належить 

часовому проміжку       j;ij;i0j;i0 tt;t  . Тут  j;i0t  –  момент часу, в який колона техніки 

перебуває в точці, яка відповідає вершині графа i , а  j;it  - шукана вага ребра  j;i .  

Тоді, з урахуванням того, що швидкість колони визначається швидкістю того виду ТЗ, 

який має мінімальне значення для фіксованого моменту часу       j;ij;i0j;i0 tt;tt  , 

швидкість колони у момент t  буде рівна  

  tv j;i    ;tvmin j;i1   ;tv j;i2 …,   tv j;ik ; …;    tv j;il .                    (5) 

А отже, справедливою буде формула 

  
 

   

 j;i

tt

t
j;i Ldttv
j;ij;i0

j;i0





,                                               (6) 

де  j;iL  –  відома довжина шляху між точками 0 і s ребра  j;i .  

Застосування формули Ньютона-Лейбніца до лівої частини формули (6) дозволяє 

отримати, що 

  
 

   
 j;i

tt

tj;i Ltf
j;ij;i0

j;i0




,                                           (7) 

де   tf j;i  –  первісна функції   tv j;i  на проміжку       j;ij;i0j;i0 tt;t  . 

Здійснивши серію перетворень, з (7) можна отримати 

             j;ij;i0j;ij;ij;i0j;i Ltfttf  , 

             j;ij;i0j;ij;ij;i0j;i Ltfttf  , 

             j;ij;i0j;i
1

j;ij;ij;i0 Ltfftt 


. 



22 
 

В останньому виразі  
1

j;if
  –  це функція, що обернена до функції   tf j;i  на проміжку 

      j;ij;i0j;i0 tt;t  .  

А отже, шукана вага ребра  j;i  буде рівна  

             j;i0j;ij;i0j;i
1

j;ij;i tLtfft 


.                               (8) 

 

Слід зауважити, що цим підходом можна скористатися і у випадку, коли швидкість 

окремих ТЗ не залежить від виду техніки і є різною. 

Алгоритм реалізації методу розмічення графа з неоднорідними ребрами при реалізації 

гіпотези 2 складніший ніж у випадку гіпотези 1 і залежить від того, відомими чи невідомими 

є функції швидкостей, що фігурують у формулі (5). У разі, якщо ці функції відомі, 

розв’язування задачі зводиться до реалізації розрахунків, що визначаються формулами (5)-(8). 

У протилежному випадку для їх відшукання слід застосовувати певні методи інтерполяції. 

Оцінимо алгоритм для складнішого випадку на конкретному прикладі. 

Розглянемо задачу з початковими умовами такими ж, як у попередньому прикладі (див. 

дані табл. 1). Тобто вважатимемо відомими значення швидкості ТЗ колони у визначених 

точках ребра (слід зазначити, що такий же підхід можна застосовувати і у випадку, коли ці 

точки інші). 

Знайдемо вагу ребра  j;i , застосовуючи наступні методи для інтерполяції швидкості 

руху колони вздовж ребра  j;i : графічний метод, метод середніх, метод найменших квадратів 

[10-11]. 

З урахуванням початкових умов і даних табл. 2 інтерполяційні вузли будуть наступними 

(див. табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Інтерполяційні вузли для визначення функціональної залежності  

для швидкості колони на ділянці ребра  j;i  

Точки   

ребра 

 j;i   

Координати інтерполяційних вузлів 

Абсциса інтерполяційного вузла – момент 

перебування колони на ділянці  j;iL   

в точці  , год 

Ордината інтерполяційного 

вузла - швидкість колони на 

ділянці  j;iL : 
    j;ij;i1 t;tv

 , 

км/год 

0 0 60 

1 0,1333 60 

2 0,1333+0,1111 45 

3 0,1333+0,1111+0,1000 20 

4 0,1333+0,1111+0,1000+0,2800 25 

5 0,1333+0,1111+0,1000+0,2800+0,1142 35 

6 0,1333+0,1111+0,1000+0,2800+0,1142+0,2000 15 

 

Тоді, застосування вказаних методів інтерполяції дозволяє встановити функціональні 

залежності для швидкості руху колони вздовж ребра  j;i , а застосування формули (8) до них 

дозволяє знайти вагу ребра. 

Результати застосування такого підходу у випадку лінійної інтерполяції можна оцінити 

з табл. 4. 

Розглянемо тепер підхід до реалізації методу у випадку попереднього визначення 

функціональних залежностей для швидкостей руху окремих видів ТЗ колони.  

З урахуванням початкових умов і даних табл. 1, 2 інтерполяційні вузли будуть 

наступними (див. табл. 5). 
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Таблиця 4 

Результати застосування лінійної інтерполяції для визначення ваги ребра  j;i  

Метод інтерполяції Вид функції   tv j;i  Вага ребра  j;i : 

 j;it , год 

(див. формулу (8)) 

Графічний метод 60t944,47   6545,0  

Метод середніх 455,52t371,34   7251,0  

Метод найменших квадратів 927,54t465,39   7081,0  

 

Таблиця 5 

Інтерполяційні вузли для визначення функціональної залежності  

для швидкості колони на ділянці ребра  j;i  

Точки   

ребра 

 j;i   

Координати інтерполяційних вузлів 

Абсциса інтерполяційного вузла – момент 

перебування колони на ділянці  j;iL   

в точці  , год 

Ордината інтерполяційного 

вузла - швидкість окремого 

виду ТЗ колони на ділянці 

 j;iL :
    j;ij;i1 t;tkv  , 

км/год 

1v  2v  3v  
4v  

0 0 80 70 60 60 

1 0,1333 80 70 60 60 

2 0,1333+0,1111 60 50 45 55 

3 0,1333+0,1111+0,1000 50 40 20 35 

4 0,1333+0,1111+0,1000+0,2800 40 35 30 25 

5 0,1333+0,1111+0,1000+0,2800+0,1142 50 40 40 35 

6 0,1333+0,1111+0,1000+0,2800+0,1142+0,2000 35 20 15 30 

 

Застосування інтерполяційного полінома Лагранжа [10] до умов досліджуваної задачі 

дозволяє встановити функціональні залежності швидкості руху кожного виду ТЗ колони. 

Аналітичний вид цих залежностей буде наступним: 

  80.0t414t5345-t18132t42807-t40763+t14967tv 23456
1  ; 

  0.07t382t4806-t18606t34389-t31048+t10951tv 23456
2  ; 

  60.0t196t8793t21552t61590t63692-t23645tv 23456
3  ; 

  60.0t301t4842t26073t71135t55013-t19445tv 23456
4  . 

Графічне представлення цих залежностей можна оцінити з рис. 2. 

Тоді вид функціональної залежності швидкості руху колони буде являти собою графік 

функції           tv;tv;tv;tvmintv 4321j;i  , тобто нижню межу графіків, що наведені на 

рис. 2. 

Для встановлення цієї залежності додатково слід визначити координати точок перетину 

окремих графіків. Для цього можна застосувати довільний наближений метод розв’язування 

поліноміальних рівнянь. 

У досліджуваному випадку такий підхід дозволяє встановити, що 
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З урахуванням цього та підходу, що визначається формулами (6)-(8), нескладно 

визначити вагу ребра  j;i . Вона рівна   8995,0t j;i  .  
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Рисунок 2 – Функціональні залежності швидкості руху окремих видів техніки на  

ділянці ребра  j;i  

 

Таким чином, застосування різних підходів і реалізація різних гіпотез, які аналізуються 

в роботі, дозволяє визначити вагу ребра і порівняти отримані результати (див. табл. 6). 

 

Таблиця 6 

Результати розв’язування досліджуваної задачі 

 Гіпотеза 1 Гіпотеза 2 

Метод інтерполяції Інтерполяційний 

поліном Лагранжа Графічний 

метод 

Метод 

середніх 

Метод 

найменших 

квадратів 

Вага ребра 

 j;i : 

 j;it , год 

0,9386 0,6545 0,7251 0,7081 0,8995 

 



25 
 

Слід зазначити, що останній описаний підхід є не єдино можливим. При його реалізації 

можна застосовувати і методи інтерполяції, що були описані вище. Крім цього, можна 

застосовувати і сплайн-інтерполяцію [12]. При цьому, питання визначення доцільного для 

застосування методу є актуальним і таким, що потребує окремого дослідження. Це 

пояснюється тим, що подальше застосування методів визначення найкоротшого маршруту 

руху колони може суттєво залежати від результату розв’язування досліджуваної у роботі 

задачі. Адже отримані результати можуть впливати не лише на значення шуканого часу руху 

колони з пункту А в пункт В, а і на сам маршрут. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження здійснено формалізацію постановки 

задачі розмічення графа з неоднорідними ребрами та обґрунтовано метод її вирішення у двох 

різних випадках, що визначаються сформульованими в роботі гіпотезами. 

У подальших дослідженнях авторами вбачається автоматизація методу. 
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д.т.н., проф. Боровик О.В., Купельский В.В. 

МЕТОД РАЗМЕТКИ ГРАФА СЕТИ ДОРОГ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ КОЛОННЫ ТЕХНИКИ  

ПОГРАНИЧНОЙ КОМЕНДАТУРОЙ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ  

И АЛГОРИТМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Оперативные перевозки значительного количества личного состава и разнородных грузов 

подразделений на сухопутном участке осуществляются путем использования транспортных 

средств. На подготовительном этапе организации перевозок решается задача формирования 

оптимального состава колонны техники. Параллельно с ее решением требует решения задача 

выбора маршрутов движения колонны техники. На сегодня существуют методы ее решения. 

Однако они применимы к размеченным графам, которые представляют собой модель сети дорог. 

А значит, еще не до конца проанализированы вопросы качественного формирования исходных 

данных при постановке задачи определения оптимального маршрута техники и адекватности 

инструментальных средств для решения задачи. Следовательно, с учетом того, что моделью 

сети дорог является граф, ребра которого являются неоднородными в понимании 

неустойчивости скорости движения колонны вдоль ребра, задача разметки графа является 

актуальной задачей, которая приобретает особое значение при выборе оптимального маршрута 

движения колонны техники. 

В статье представлен метод разметки графа сети дорог при решении задачи выбора 

оптимального маршрута движения колонны техники для выполнения задач оперативно-

служебной деятельности пограничной комендатурой быстрого реагирования органа охраны 

государственной границы Государственной пограничной службы Украины. Осуществлена 

формализация постановки задачи разметки графа с неоднородными ребрами, обоснован метод и 

проведен анализ алгоритма ее решения в двух разных случаях: в случае, когда скорость движения 

колонны вдоль ребра является постоянной на отдельных участках ребра между фиксированными 

точками, в которых известны скорости транспортных средств, и в случае, когда скорость 

движения колонны вдоль ребра является переменной и такой, что интерполируется с помощью 
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некоторых математических методов с учетом известных данных о скорости транспортных 

средств колонны в фиксированных точках. 

Ключевые слова: метод, разметка графа, оптимальный маршрут, колонна техники, 

алгоритм. 

 

prof. Borovyk O.V., Kupelskiy V.V. 

METHOD OF GRAPH LABELLING OF ROAD NETWORK WHILE SOLVING THE PROBLEM 

OF SELECTING OPTIMAL TRAFFIC ROUTE FOR MOTOR CONVOY OF RAPID MOBILITY 

BORDER COMMAND POST AND THE ALGORITHM  

OF ITS REALIZATION 

 

Operational transportation of a considerable quantity of personnel and diverse cargoes of a units on 

land is carried out by using motor vehicles. At the preparatory stage of the organization of transportation, 

the problem of forming the optimal composition of the motor convoy is solved. The task of selecting the 

route of the convoy needs to be solved concurrently. The solution to the second problem is due to the 

following difficulties. The existing network of motor ways provides a sufficiently large number of traffic 

routes between the departure point and the end points, even for small distances between the points of 

departure and destination. In addition, the choice of the route depends on many auxiliary conditions: driver 

proficiency, technical characteristics of vehicles, efficiency, traffic safety, etc. Inadequate consideration of 

these factors in aggregate may lead to the selection of inappropriate traffic route, which will result in the 

late arrival of the unit to the destination and failure to perform specified tasks. Therefore, the task of 

choosing the optimal traffic route for a motor convoy is topical. 

Today there are methods for solving similar problems. However, they are applicable to labelled 

graphs, which represent a model of a road network. At the same time, the mentioned works do not analyse 

the qualitative formation of the initial data when setting the task of determining an optimal traffic route 

and an adequacy of tools for solving the problem. The first of these concerns the determination of the timing 

data of the motor convoy movement at separate sections of a road network.  

Consequently, given that the model of the network of roads is a graph whose edges are heterogeneous 

considering the instability of the speed of a column along the edge, the task of labelling the graph is an 

urgent problem that becomes of particular importance when choosing the optimal route for movement of 

the motor convoy. 

The article describes the method of graph labelling of a road network while solving the problem of 

selecting an optimal traffic route for movement of the motor convoy to perform tasks of operational and 

service activities by a rapid mobility border command post of a border protection body of the State Border 

Guard Service of Ukraine. The formalization of the problem for labelling a graph with nonhomogeneous 

edges was carried out; the method was substantiated and the algorithm for its solution was analysed in two 

different cases: in the case where the speed of the convoy along the edge is constant in certain sections of 

the edge between fixed points, in which the speeds of vehicles are known, and in the case where the speed 

of the convoy along the edge is variable and interpolated by some mathematical methods, taking into 

account the known data on the speed of the motor convoy at the fixed points. 

The authors consider the automation of the method to be the directions for further researches. 

Key words: method, graph labelling, optimal route, motor convoy, algorithm. 
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УДК 681.35                                                                    к.т.н., доц. Глухов С.І. (ФПО КНУ) 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРСОВАНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

 
Прогнозування технічного стану радіоелектронної техніки (РЕТ) є однією з актуальних 

проблем складних систем, яка особливо загострюється в скрутних економічних умовах України. 

Особливим постає проблема індивідуального прогнозу працездатності та ресурсу зразків РЕТ, які 

в своєму складі містять величезну кількість цифрових радіоелектронних компонентів, на основі 

результатів діагностування під час експлуатації. Для забезпечення безпеки громадян в умовах 

експлуатації сучасних об’єктів критичної інфраструктури, вихід яких зі строю може мати 

катастрофічні наслідки, використовується резервування великої кратності, що призводить до 

значних витрат з боку держави. 

Функціональне діагностування, яке широко застосовується сьогодні для визначення 

технічного стану цифрових пристроїв блоків РЕТ, не дозволяє визначати реальний стан 

радіоелектронних компонентів, що і призводить до раптових відмов. Фізичне діагностування, на 

відміну від функціонального, дозволяє визначити значення діагностичного параметру, що при  

наявності його залежності від часу дозволить з достатньою точністю проводити прогнозування 

остаточного ресурсу. 

У рамках проведення досліджень на надійність різних груп радіоелектронних компонентів 

були проведені форсовані випробування, в результаті яких були отримані наближені залежності 

значень діагностичних параметрів від часу, які мають криволінійний характер, що показує 

деградаційні процеси у напівпровіднику. 

Комплексне використання методів фізичного діагностування та результатів форсованих 

випробувань радіоелектронних компонентів дозволить заздалегідь визначати елементи з 

критичними характеристиками, а також здійснювати прогнозування технічного стану як одну 

з функцій технічної діагностики. Зменшення кількості раптових відмов цифрових пристроїв 

призведе до збільшення коефіцієнту готовності зразків РЕТ як основної характеристики 

надійності. Впровадження зазначених результатів пропонується при побудові нової 

автоматизованої системи технічного діагностування РЕТ, робота якої, крім вирішення питань 

технічної діагностики, дозволить зменшити кратність резервування об’єктів критичної 

інфраструктури, що призведе до заощадження коштів держави. 

Ключові слова: радіоелектронні компоненти, радіоелектронна техніка, методи фізичного 

діагностування, технічний стан, прогнозування., автоматизована система технічного 

діагностування. 
 

Вступ і постановка проблеми. В умовах недостатнього фінансування вимоги до 

надійності діючих та перспективних зразків РЕТ стають більш жорсткими. Одним зі шляхів 

підвищення рівня надійності РЕТ є удосконалення діагностичного забезпечення [1], яке являє 

собою сукупність методів, засобів діагностування, а також технічної документації. 

Проведений аналіз стану діагностичного забезпечення показав, що сьогодні для проведення 

контролю технічного стану і діагностування цифрових пристроїв РЕТ широко застосовуються 

методи функціонального діагностування [2-4], основним недоліком яких є те, що вони не 

дозволяють визначати реальний технічний стан радіоелектронних компонентів. Реакції на 

виходах цифрових пристроїв відповідають їх справному стану навіть при критичних 

значеннях параметрів радіоелектронних компонентів, що і стає причиною непередбачуваного 

виходу зі строю блоків РЕТ, що негативно впливає на коефіцієнт готовності об’єкта, який є 

комплексною характеристикою надійності. Прогнозування технічного стану цифрових 

пристроїв блоків РЕТ в таких умовах утруднено із-за відсутності інформації про реальний 

технічний стан радіоелектронних компонентів. Вихід зі строю електронного обладнання об’єктів 

критичної інфраструктури може мати катастрофічні наслідки, що обумовило сформулювати 

жорсткі вимоги промислової безпеки, виконання яких ґрунтується на використанні 

резервування, яке є універсальним принципом забезпечення надійності та широко 

застосовується в природі та техніці. Наслідком такого шляху підвищення надійності блоків 
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РЕТ стало значне збільшення часових та фінансових витрат на етапах проектування, 

виробництва та експлуатації об’єктів РЕТ, що неприпустимо в сучасних умовах. Суперечність, 

яка полягає у підвищенні вимог до надійності зразків РЕТ при недостатньому фінансуванні, 

пропонується розв’язати за рахунок розробки та впровадження нової автоматизованої системи 

технічного діагностування [4,5], робота якої буде основана на комплексному використанні 

значень діагностичних параметрів, отриманих за допомогою методів фізичного 

діагностування [6-10], та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів 

[11,12]. Завдяки цьому стане можливим здійснення функції прогнозування технічного стану 

та визначення з високою ймовірністю остаточного ресурсу зразків РЕТ. Зменшення кількості 

раптових відмов цифрових пристроїв призведе до збільшення коефіцієнту готовності зразків 

РЕТ як основної характеристики надійності, та дозволить при достатньо високому рівні 

безпеки зменшити кратність резервування об’єктів критичної інфраструктури, що призведе до 

заощадження коштів держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Проведений аналіз матеріалу багатьох джерел показав, що шляхи підвищення показників 

надійності зразків РЕТ, які були запропоновані такими відомими вченими як Жердєв М.К., 

Ленков С.В., Креденцер Б.П., Вишнівський В.В., Кузавков В.В. ґрунтуються на розробці нових 

та удосконаленні існуючих методів та засобів діагностування, впровадження яких призводить 

до збільшення коефіцієнта готовності зразків РЕТ як основної характеристики надійності за 

рахунок зменшення середнього часу відновлення. Важливо відмітити те, що новим методам 

діагностування, в порівнянні з розробленими раніше, властива більш висока достовірність. Не 

зважаючи на зазначені переваги, а також на те, що задачі діагностування вирішувались для 

багатьох діагностичних рівнів з використанням як вбудованої системи контролю, так і 

автоматизованої системи діагностування [4,5], визначення дійсного технічного стану 

радіоелектронних компонентів було ускладнено з об’єктивної причини, яка полягає в 

неможливості визначення рівня деградації кристалів напівпровідникових елементів та 

проведенні його прогнозування. Після проведення ряду форсованих випробувань 

радіоелектронних компонентів [11,12] стає можливим прогнозування технічного стану 

цифрових пристроїв блоків РЕТ, що доцільно використовувати для побудови нової 

автоматизованої системи технічного діагностування РЕТ. 

Основна частина 

Дослідження відмов напівпровідникових приладів та інтегральних схем показало [1,6], 

що більшість їх виникає внаслідок наявності дефектів металізації та контактів, дефектів 

посадки кристалів, та розварки внутрішніх виводів, а також із-за зміни електричних 

характеристик приладів, на що впливає область напівпровідникової структури. В залежності 

від умов виникнення, характеру відмов та їх причин, вони розділяються на поступові та 

раптові [1,6]. Розглянемо відмови та причини їх виникнення. Поступові відмови 

характеризуються поступовою зміною параметрів приладу, причина чого полягає в тому, що 

активні області напівпровідникової структури, пасивні елементи створюються в результаті 

нерівномірного розподілу домішків в напівпровідниковому кристалі, застосування структур з 

фізичними характеристиками, які різко відрізняються. В якості прикладу можна навести 

поступові відмови, які відбуваються в результаті збільшення зворотних струмів р-п-переходів 

за рахунок струмів витоків, зменшення коефіцієнта підсилення транзисторів, збільшення 

прямого падіння напруги діодів, зміни рівня нуля або одиниці цифрових інтегральних 

мікросхем або порогової напруги МДП-приладів. Для поступових відмов (деградаційних) 

критеріями є рівні зміни електричних параметрів, вище або нижче яких прилад вважається 

таким, що вийшов зі строю. 

Раптові відмови характеризуються стрибкоподібною зміною одного або декількох 

параметрів приладу, причиною чого є природні поступові зміни в фізичній структурі приладів 

та умови їх застосування [1,6]. 

При використанні напівпровідникового елементу в електричному режимі в його 

структурі можуть виникати мікроушкодження в результаті локальних флуктуацій щільності 
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струму та перегрівань, які накопичуючись, при черговому перенавантаженні призводять до 

раптових відмов, прикладами яких є короткі замикання та обриви в структурі напівпровідника. 

Причиною коротких замикань є пробій діелектричних шарів ізоляції або проплавлення р-п-

переходів, які викликаються перенавантаженнями [1,6]. Після короткого замикання, як 

правило, відбувається обрив, так як в місцях пробою різко збільшується щільність струму, 

відбувається значне підвищення температури перемички, яка утворилася та її перегорання. 

Будь-який не відновлювальний технічний об’єкт, зокрема, інтегральна мікросхема, у період 

життєвого циклу може знаходитись в одному з трьох станів: справному, працездатному та 

несправному. Перехід із одного стану у другий відбувається через ряд таких подій, як 

пошкодження та відмова. 

У результаті пошкодження прилад зі справного стану переходить зі збереженням 

працездатності в несправний стан, еквівалентний працездатному, так як, незважаючи на 

пошкодження, прилад виконує свої функції за прямим призназначенням. У результаті відмови, 

прилад зі справного і працездатного стану переходить у непрацездатний стан, знаходячись в 

якому він стає непридатним для подальшого використання. Ці особливості разом з 

мікроскопічними дефектами та недосконалостями перетворюють прилад у нерівноважну 

систему, в якій неминучі процеси впорядкування, які прискорюються під впливом теплових 

та електричних режимів. Результатом цих процесів є поступова зміна електричних параметрів 

радіоелектронних компонентів [1,6]. 

Під час виробництва об’єктів РЕТ електронні компоненти можуть пошкоджуватися в 

процесі вхідного контролю через неправильний вибір режимів вимірювань і випробувань [1,6], 

при монтажі в апаратуру, при здійсненні монтажу апаратури, а також з причини 

перенавантажень при технологічних режимах збірки. Крім того, найбільша кількість відмов 

відбувається у період використання апаратури у споживачів із-за порушень правил 

експлуатації, негативних впливів навколишнього середовища. 

При проведенні аналізу відмов дуже важливо встановити етап життєвого циклу приладу, 

який став першопричиною виникнення відмови. Можливість зміни параметрів та границі цих 

змін враховуються критерїями відмови. У випадку поступових відмов критерїями є вказані в 

технічній документації граничні значення змін параметрів, після досягнення яких прилад 

вважається таким, що відмовив. 

З метою забезпечення високої ефективності роботи нової автоматизованої системи 

технічного діагностування РЕТ при її побудові мають бути враховані розглянуті вище 

причини, наслідком яких є відмови цифрових пристроїв блоків РЕТ. 

В результаті проведених форсованих випробувань радіоелектронних компонентів  

були отримані наближені залежності значень діагностичних параметрів від часу [11,12], 

на основі яких при здійсненні фізичного діагностування можна проводити прогнозування 

технічного стану об’єктів РЕТ. Отримані характеристики показують життєвий цикл 

радіоелектронних компонентів [11,12], а використання їх значень як еталонних дозволить з 

заданою ймовірністю визначати реальний технічний стан радіоелектронних компонентів на 

основі порівняння цих значень з тими, що отримані у ході експлуатації зразка РЕТ. У випадку, 

коли значення лежить в межах довірчого інтервалу, приймається рішення про справний 

технічний стан. 

У рамках вирішення задачі прогнозування, яка взагалі полягає у зменшенні 

невизначеності [1], та підвищення його ефективності для визначення технічного стану 

радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв через деякий час (інтервал упередження) 

пропонується використовувати два параметри: значення діагностичного параметру та його 

похідної. Значення похідної розраховується при наявності результатів декількох значень, 

отриманих при різних перевірках методами фізичного діагностування та використовується для 

здійснення прогнозування технічного стану цифрових пристроїв. Зважаючи на криволінійний 

характер отриманих функцій, будь-яку з них можна представити трьома ділянками (рис.1): 

першу [0, t1], і третю [t2, tкрит.], у вигляді прямої, а другу [t1, t2] деякою кривою, яку можна 

описати поліномом. Перша характеризує період нормальної експлуатації інтегральних схем - 
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з часу введення об’єкту РЕТ в експлуатацію приблизно до 105-106 годин, друга ділянка 

графіку характеризує період деградації, який, як правило, наступає після 105-106 годин. З 

точки зору часу експлуатації об’єктів РЕТ найбільший інтерес представляють перша та друга 

ділянки. На рис. 1, крім графіку зміни діагностичного параметру F(t) від часу, представлений 

графік похідної F'(t) цієї функції для випадку, коли друга ділянка має квадратичний характер. 

 

Рисунок 1 - Графік зміни діагностичного параметру та його похідної 

 

Залежність цього часу від значень діагностичних параметрів, отриманих під час 

попередніх перевірок, можна визначити виходячи з наступних міркувань. Інтервал часу між 

перевірками буде детермінованим у випадку, якщо отримані значення знаходяться в межах 

довірчого інтервалу, що з деякими припущеннями означає незалежність похідної від часу. При 

виході значення діагностичного параметру за межі довірчого інтервалу відношення різниці 

значень, отриманих під час останньої та передостанньої перевірок будуть різними. Це означає, 

що якщо під час останньої перевірки значення діагностичного параметру “вийшло” за межі 

довірчого інтервалу, але знаходиться в межах критичного Fкрит, інтервал часу між наступною 

та попередньою перевірками треба зменшити. Формула для розрахунку часу для наступної 

перевірки, а також алгоритм роботи нової автоматизованої системи технічного діагностування 

будуть представлені у наступних наукових роботах. 

Висновки 

1. Показано, що виявлення елементів з критичними характеристиками можливе за умови 

використання методів фізичного діагностування, які, на відміну від методів функціонального 

діагностування, дозволяють визначати реальний технічний стан радіоелектронних 

компонентів. 

2. Для здійснення прогнозування технічного стану радіоелектронних компонентів 

запропоновано використання залежностей діагностичного параметру від часу, отриманих в 

результаті проведення прискорених випробувань. 

3. Показано, що для побудови нової автоматизованої системи технічного діагностування 

доцільне комплексне використання методів фізичного діагностування та результатів 

форсованих випробувань радіоелектронних компонентів. Своєчасне виявлення та заміна 

цифрових пристроїв, які містять інтегральні схеми з критичними характеристиками, дозволить 

уникнути раптових відмов блоків РЕТ, що буде мати найбільшу актуальність для 

електронного обладнання об’єктів критичної інфраструктури, оскільки вихід зі строю їх 

елементів може привести до катастрофічних наслідків. Впровадження нової автоматизованої 

системи технічного діагностування дозволить зменшити кратність резервування обладнання 
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об’єктів РЕТ, що в скрутних економічних умовах держави дозволить заощадити кошти на 

етапах їх проектування, виробництва, експлуатації та підвищити комплексний показник 

надійності, яким є коефіцієнт готовності на 10-15%. 
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Ph.D. Glukhov S.I. 

PROJECTING A TECHNICAL STATE RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT BASED ON THE 

RESULTS OF FORMATED TESTS WITH USE OF PHYSICAL DIAGNOSTIC METHODS 

 

The technical state prediction of radio-electronic equipment (radio-electronics) is one of the complex 

systems’ pressing issues that is particularly acute under the difficult economic conditions of Ukraine. The 

issue of individual serviceability and life cycle prediction of radio-electronics’ items containing a large 

number of digital radio-electronic units based on the results of diagnostics during operation requires a 

particular attention. A large-scale redundancy resulting in considerable costs to the state is being used to 

ensure safety of citizens under the conditions of exploitation of modern critical infrastructure facilities 

whose breakdown may have disastrous consequences. 

Functional diagnostics widely used nowadays to determine the technical state of digital devices of the 

electronics’ blocks, does not allow to determine the real state of electronic units, that leads to sudden 

failures. Physical diagnostics compared to the functional ones allows to determine the diagnostic parameter 

value, which, in the presence of its dependence on time, allows accurate prediction of the remaining lifetime 

with sufficient accuracy. 

Extreme tests have been conducted as part of the reliability research of different groups of electronic 

units. As a result, approximate time dependences of diagnostic parameters values have been received, which 

are curvilinear in nature showing degradation processes in the semiconductor. 

Comprehensive application of physical diagnostics methods and extreme tests’ results of radio-

electronic units will make it possible to identify elements with critical characteristics in advance, as well as 

to predict the technical state as one of the functions of technical diagnostics. Reducing the number of 

sudden failures of digital devices shall increase operational readiness of radio-electronics items as the main 

feature of reliability. It is suggested to implement the mentioned results when establishing a new Automated 

Electronics’ Technical Diagnostics System. Running this system shall solve technical diagnostics issues, as 

well as shall reduce the redundancy rate of critical infrastructure facilities resulting in savings of state 

funds. 

Key words: radioelectronic components, radio electronics, methods of physical diagnostics, technical 

condition, forecasting., Automated system of technical diagnostics. 
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СЦЕНАРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ СТАНІВ 

 СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 
У статті розглядаються можливі сценарії виникнення та розвитку небезпечних станів та 

відмов складних технічних систем на основі теорії надійності, теорії множин та системного 

аналізу. Здійснено аналіз небезпечних станів та відмов елементів технічних конструкцій, а 

також різного роду впливів, що призводять  до виникнення та накопичення пошкоджень та 

відмов.  

Ключові слова: складна технічна система, надійність, небезпечний стан, пошкодження, 

відмова, механічні впливи, деформації, напруження. 

 

Вступ та постановка проблеми. Сучасний рівень науково-технічного прогресу 

дозволяє створювати об'єкти, які наділені високою надійністю. Основою для цього служить 

комплекс заходів, що застосовуються на стадіях проектування, виготовлення, монтажу та 

експлуатації. Найбільш актуальною залишається проблема прогнозування та забезпечення 

технічного ресурсу складних технічних систем.  

Під складними технічними системами розуміють системи, в яких при виокремленні або 

додаванні компонентів виникають якісно нові властивості системи. Кожен компонент системи 

може бути описаний набором характерних ознак, значення яких визначають поточний стан 

компонента і системи в цілому. Таким чином, поведінка системи описується вектором значень 

характерних ознак з урахуванням впливу зовнішніх чинників на поведінку системи [1-3]. 

Найбільш універсальною характеристикою складної технічної системи є її надійність, 

тобто – властивість об’єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, 

які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах 

застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування [4, 5]. 

В переважній більшості своїй сучасні технічні конструкції являють собою дуже складні 

технічні системи, що складаються з тисяч або навіть десятків тисяч елементів. Наслідком такої 

складності є їхня висока вартість, великі матеріальні витрати на їхнє проектування, 

виготовлення та експлуатацію [6, 7].  

Створення таких систем вимагає створення і розвитку науково-методологічних основ 

теорії їхнього аналізу і синтезу, в основі яких закладено розробку сценаріїв виникнення та 

розвитку небезпечних станів та відмов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Надійність, у тому числі довговічність і 

живучість, забезпечуються одночасним виконанням вимог, які висуваються до вибору 

матеріалів, конструктивних і об'ємно-планувальних рішень, до методів розрахунку, 

проектування та контролю якості робіт при виготовленні конструкцій, їх зведенні, а також 

дотриманням правил технічної експлуатації, нагляду і догляду [8-11]. 

З усіх існуючих методичних підходів аналізу складних систем, системний є найбільш 

близьким до проблеми аналізу закономірностей розвитку і будови технічних систем. 

Системний підхід є природним науковим методом, що базується на формальному виведенні і 

кількісній оцінці властивостей системи. Даний метод дозволяє визначити завдання, описати 

об’єкт за допомогою певних методик і, в підсумку, знайти рішення щодо поставленої задачі. 

Складність технічних конструкцій визначається великим числом її можливих станів. У 

вартість включаються витрати на створення, виробництво і експлуатацію. Багатоцільовий 

характер складних технічних конструкцій призводить до необхідності характеризувати їхні 

властивості рядом показників, вимоги до яких нерідко виявляються суперечливими. 

Для системи характерна множинність станів, що являється відображенням її динамізму, 

множинності варіантів розвитку. Чим різноманітніші можливі стани системи, тим складніше 

її поведінка [7, 11].  

Виклад основного матеріалу. Характерним підходом в діагностиці складних технічних 

систем є розробка сценаріїв виникнення і розвитку небезпечних станів і відмов, що 



36 
 

характеризують перехід в часі t від штатних (нормальних) стадій функціонування складних 

систем до відмов та аварій[12]. 

На основі аналізу останніх досліджень щодо виникнення та розвитку небезпечних станів 

та відмов [2-4 ,8 , 12], виділяємо три основні групи сценаріїв: 

1) сценарії монотонних переходів, коли поточні параметри зовнішніх впливів, реакцій і 

станів систем монотонно змінюються (як правило, в небезпечну сторону) і безперервно 

наростають ризики R(t) до критичних значень Rс(t) (див. рис.1, а, крива 1); 

2) сценарії з різкими переходами (із загостренням), коли параметри збурюючих впливів 

або реакцій змінюються стрибкоподібно (майже миттєво) за короткі проміжки часу, 

викликаючи різке зростання ризиків R(t) до критичних значень Rс(t) (див. рис.1, а, крива 2); 

3) сценарії з біфуркаційними (м'якими і жорсткими) переходами, коли в ряді нестійких 

станів систем можливі зміни зі складною траєкторією зміни ризиків від R(t) до Rс(t) (див. рис.1, 

б, крива 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 

 

Рисунок 1 - Діаграма сценаріїв виникнення та розвитку небезпечних станів та відмов 

 

З точки зору забезпечення безпеки й надійності найбільш керованими і простими в 

управлінні є сценарії з монотонними переходами (див. рис.1, а, крива 1), а найбільш складними 

- сценарії з біфуркаційними переходами (див. рис.1, б, крива 3). 

Наприклад, зростання інженерно-технічної складності систем, їхня енергетична 

насиченість, розгалуженість інформаційно - керуючих потоків веде до сценарію виникнення 

та розвитку небезпечних станів та відмов третього типу  (див. рис.1, б, крива 3). 

За допомогою аналогічних діаграм можуть бути представлені і діагностичні параметри, 

і їхня можлива динаміка. Характер зміни діагностичного параметра визначає можливості 

систем автоматичного захисту запобігти аваріям і можливі наступні техногенні катастрофи на 

небезпечних виробничих об'єктах.  

Складна технічна система при відмові окремих елементів і навіть цілих підсистем не 

завжди втрачає працездатність, часто тільки знижуються характеристики її ефективності. Це 

властивість великих складних технічних конструкцій. Виходячи з вище сказаного, при 

можливості виникнення аварії за сценарієм «зриву» або біфуркації  слід вводити діагностичні 

параметри, які б оцінювали ті чинники, які проявляються на стадії зародження передумови до 

переходу на новий режим функціонування або дозволяють оцінити ймовірність такого 

переходу. Таким чином, попередження небезпечних процесів може бути ефективним лише 

при можливості існування своєчасної та об'єктивної оцінки систем і процесів та прогнозування 

їх майбутнього стану.  

Для якісного дослідження технічного стану складні системи повинні бути розділені на 

підсистеми (комплекси) і елементи (вузли). У складі підсистем можуть розглядатися 
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конструктивно і функціонально завершені складові частини системи, взаємодія яких 

забезпечує досягнення поставленої мети при виконанні запланованої завдання. Як елементи в 

розгляд включаються складові частини, які є результатом деякого розподілу конструкції 

системи без дотримання принципів конструктивної і функціональної завершеності складових 

частин. Кожен елемент системи пов'язаний з іншими елементами певним чином, а ідентичні 

елементи можуть мати різні характеристики в різних системах. Тому, перш за все, необхідно 

виявити взаємозв'язки і провести її структурний аналіз. Отримана таким чином інформація 

може надаватися у вигляді різних схем, креслень, технічних описів, карт логічних переходів і 

т.д. 

Для складних технічних системи характерні складні нелінійні взаємодії між які входять 

до їх складу елементами, складні ланцюжки (сценарії) причинно-наслідкових зв'язків між 

небезпечними подіями і процесами, що відбуваються впродовж експлуатації і носять 

імовірнісний характер. 

У процесі функціонування складні технічні конструкції піддаються безперервним 

впливам з постійним погіршенням їхнього технічного стану. Це обумовлено результатом 

впливу технологічних і зовнішніх експлуатаційних навантажень і ряду факторів 

навколишнього середовища, які носять випадковий характер [7-9].  

Дані впливи ведуть до виникнення і накопичення в елементах технічних конструкцій 

різних видів пошкоджень d(τ) (знос, втома, фізичне старіння, поява тріщин і ін.). Досягнувши 

критичного рівня, накопичені в результаті процесу експлуатації пошкодження призводять до 

порушення працездатного стану обладнання, спрацювання та вичерпування ресурсу, і як 

наслідок, до надзвичайних ситуацій (відмов, аварій та катастроф). 

Вплив – будь-яка причина, в результаті якої в конструкції змінюються внутрішні 

напруження, деформації або інші параметри стану.  

Механічні впливи, що враховуються в розрахунку безпосередньо, розглядаються як 

сукупність сил, прикладених до конструкції (навантаження), або як вимушені переміщення і 

деформації елементів конструкції. Інші впливи немеханічної природи (наприклад, впливи 

агресивного середовища), як правило, враховуються в розрахунку опосередковано. 

Залежно від причини виникнення впливи поділяються на основні та аварійні. 

Основні впливи є  наслідками природних явищ або людської діяльності. Це можуть бути 

впливи від води чи температури на об’єкт, від технологічного маніпулювання режимом роботи 

об’єкта тощо. 

Аварійні впливи є небажаними результатами людської діяльності (наслідками грубих 

помилок), або результатами несприятливого збігу обставин (до аварійних можуть бути 

віднесені і дуже рідкісні впливи природного походження такі, як навантаження від смерчів, 

цунамі,  катастрофічних паводків тощо). 

Аварії, для яких проектом передбачено спеціальні засоби активного управління і 

захисту, називаються проектними аваріями (ПА), їх перелік і основні параметри (пожежне 

навантаження, сила вибуху, рівень затоплення при повені тощо) визначаються спеціальними 

нормами на підставі зіставлення можливих соціальних втрат і матеріальних збитків із 

необхідними для їх запобігання засобами. 

Окрім параметрів проектної аварії - ПА, для конкретного об'єкта слід встановити параметри 

максимально можливої в умовах існування об'єкта природної і (або) техногенної катастрофи 

(максимально можливої катастрофи - ММК). Методи визначення ММК та її параметрів також 

встановлюються спеціальними нормами. 

Дозволяється приймати параметри максимально можливої катастрофи - ММК, виходячи з 

імовірності їх виникнення у 100 разів меншої ніж прийнята ймовірність виникнення ПА. 

 

                          Р(ММК) ≤ 0,01 Р(ПА),                                            (1) 

де:  

     Р(ММК) – параметр максимально можливої катастрофи - ММК; 

     Р(ПА) – параметр проектної аварїї – ПА. 
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При розробленні спеціальних норм і визначенні параметрів ПА і ММК слід розглядати 

явища, які можуть бути викликані наступними вихідними подіями: 

- катастрофічними перевищеннями інтенсивності природних впливів рівня, 

встановленого чинними нормами для району будівництва; 

- техногенними катастрофами (аваріями транспортних засобів, вибухами, пожежами, 

витіканням розплавленого металу тощо), які відбуваються в межах об'єкта або в його 

найближчому оточенні; 

- грубими помилками персоналу на стадіях проектування, зведення або експлуатації 

об'єкта; 

- серйозним браком або різкою невідповідністю характеристик будівельних матеріалів і 

виробів, елементів устаткування вимогам нормативно-технічної документації. 

При розгляді і класифікації причин ПА і ММК необхідно враховувати також вплив 

вторинних факторів (вибухів, виникнення пожеж, руйнувань захисних перешкод, ударів від 

падіння елементів тощо), причиною яких була первісна аварія. Рекомендується розробляти і 

аналізувати сценарії розвитку аварій. 

Розрахунок характеристик пошкодження і надійності конструктивних елементів і вузлів 

складних технічних систем, як правило, заснований на статистичних і детермінованих 

моделях, які не враховують зміни напружено-деформованого стану і властивостей матеріалу, 

а також  кінетики пошкодженості деталей та елементів систем у часі τ. Більшість процесів 

накопичення пошкоджень d(τ) відбувається протягом тривалих проміжків часу при 

багатопараметричних впливах. 

Введення фактора часу τ в аналіз пошкодження d(τ) конструкцій можливо на основі 

кінетичних уявлень про процес накопичення в матеріалі конструкції  незворотних 

пошкоджень механічного, фізичного і хімічного походження з урахуванням сценаріїв 

багатофакторних статичних, циклічних і динамічних впливів робочих процесів і 

навколишнього середовища . Основою вирішення даного завдання є розробка методів аналізу, 

розрахунку та прогнозу граничних станів окремих окремих елементів та системи в цілому, а 

також розробка кваліметрії пошкоджень - методів технічної діагностики, що дозволяють 

проводити чисельну оцінку ступеня пошкодження деталей, різних за своєю природою і 

характером [9]. 

Висновки та перспектива подальших досліджень. В основі теорії надійності та 

системного аналізу складних технічних конструкцій є розгляд сценаріїв виникнення та 

розвитку небезпечних станів та відмов. 

З підвищенням рівня зростання інженерно-технічної складності завдяки  енергетичній 

насиченості, розгалуженості інформаційно - керуючих потоків систем тощо, збільшується 

вірогідність розвитку  сценарію виникнення небезпечних станів та відмов третього типу. 

Описані сценарії виникнення та розвитку небезпечних станів та відмов передбачають 

ведення історії експлуатації об'єкта, моніторинг діагностичних параметрів, передачу 

отриманих даних, їх обробку і інтерпретацію.  

За допомогою аналогічних діаграм можуть бути представлені і діагностичні параметри, 

і їхня можлива динаміка. Характер зміни діагностичного параметра визначає можливості 

систем автоматичного захисту запобігти аваріям і можливі наступні техногенні катастрофи на 

небезпечних виробничих об'єктах. 
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СЦЕНАРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ СОСТОЯНИЯ  

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В статье рассматриваются возможные сценарии возникновения и развития опасных 

состояний и отказов сложных технических систем на основе теории надежности, теории 

множеств и системного анализа. Осуществлен анализ опасных состояний и отказов элементов 

технических конструкций, а также различного рода воздействий, приводящих к возникновению 

и накопления повреждений и отказов. 

Ключевые слова: сложная техническая система, надежность, опасное состояние, 

повреждения, отказ, механические воздействия, деформации, напряжения. 

 

Ph.D. Kuzmych L.V. 

SCENARIOS OF DEVELOPMENT OF DANGEROUS CONDITIONS 

OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 

 

The article deals with possible scenarios for the emergence and development of dangerous states and 

failures of complex technical systems based on the theory of reliability theory and system analysis. The 

analysis of dangerous states and failures of elements of technical constructions, as well as various kinds of 

influences, which lead to the occurrence and accumulation of damages and failures is carried out. 

The introduction of state monitoring and technical diagnostics systems is intended to increase the 

level of safety of the technical system, reduce the level of uncertainty regarding the current state of complex 

technical systems, identify in a timely manner the dangerous states of structural elements and equipment of 

complex technical systems and make informed decisions on repair or reconstruction. The basis of the theory 

of reliability and system analysis of complex technical constructions is the consideration of scenarios for 

the emergence and development of hazardous states and failures. With an increase in the level of 

engineering and technical complexity due to energy saturation, branching of information-controlling 

system flows, etc., the probability of developing a scenario of emergence of dangerous states and failures of 

the third type increases. Described scenarios of the emergence and development of dangerous states and 

failures include maintaining the history of the operation of the facility, monitoring of diagnostic parameters, 

transmission of received data, their processing and interpretation. With the help of similar diagrams, 

diagnostic parameters and their possible dynamics can be presented. The nature of the change of the 

diagnostic parameter determines the possibilities of automatic protection systems to prevent accidents and 

possible subsequent man-made disasters in dangerous production facilities. 

Key words: complex technical system, reliability, dangerous state, damage, failure, mechanical 

influences, deformations, stresses. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВОГО ІЧ-КАНАЛУ 

АЕРОДРОМНОЇ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 
Отримано аналітичний вираз техніко-економічного показника ефективності 

променевосигнальної аеродромної системи типу сигнал/шум, нормованого на споживчу 

потужність джерела і представленого через інтегральні характеристики мультиплікативних 

складових каналу. Базуючись на сучасних досягненнях LED-технологій в одержанні 

конструктивних елементів комплексу, працюючого в інфрачервоному діапазоні хвиль, 

зпрогнозовано високу ефективність впровадження такого сигнального каналу. 

Ключові слова: аеродромна світлосигнальна система, інфрачервоний діапазон хвиль, 

електронно-оптичні прилади, інтегральні критерії ефективності. 

 

Вступ. Безпечність та регулярність авіатранспортних перевезень неможливі без 

наявності сучасного високоефективного світлосигнального обладнання (ССО), з допомогою 

якого екіпаж повітряного судна (ПС) виконує задачі щодо виявлення, розрізнення та 

ідентифікації аеродромних орієнтирів в будь-який час доби та в будь-якій ситуації. ССО, в 

силу природних законів поширення світла, принципово не може бути всепогодним. Для 

розширення функціональних можливостей аеронавігаційних світлосигнальних комплексів 

необхідно освоювати додаткові канали інформатизації екіпажу ПС, що пов’язано з залученням 

обладнання робототехнічного зору. В цьому плані запропоновано увести в дію обладнання, до 

складу якого входять інфрачервоні (ІЧ) прожектори, розміщені на аеродромі, з узгодженими 

по спектру приймачами на ПС [1]. 

Аналіз публікацій. В регламентуючих та контролюючих державних документах з 

експлуатації електроствітлосигнальних систем аеродромів та вертодромів відображені 

правила та вимоги, які діяли ще в часи Радянського Союзу [2]. Проте, навіть сучасні вимоги 

до ССО та рекомендації ICAO (Internationa lCivil Aviation Organization) не можуть бути 

орієнтирами по критеріях ефективності для систем, що працюють в ІЧ-діапазоні, внаслідок 

фізико-технічної специфіки їх функціонування. 

Перспективність використання запропонованого ІЧ-сигнального каналу базується на 

фізичних особливостях поширення в атмосфері ІЧ електромагнітних хвиль (ЕМХ) та 

технологічних досягненнях в отриманні високоефективних ІЧ-випромінюючих 

напівпровідникових діодів іфотоприймачів,високочутливихв різних спектральних ділянках. 

Перспективність напряму пов’язане з поняттямефективності, яке є досить ємною 

категорією і характеризує якість чогось матеріального або дії. У відношенні до механізму– це 

сукупність таких його властивостей, які є бажаними щодо виконання певних дій. Як правило, 

оцінка якості пристрою пов’язана з вибором критеріїв ефективності. Його визначення 

найбільш інформативне і лаконічне в кількісній формі; проте це не є виключно математичною 

задачею, а розробляється з урахуванням поставлених цілей та умов використання. Критерії 

можуть бути як частковими, так і узагальнюючими показниками [3]. Технічна ефективність 

повинна характеризувати технічну досконалість, науково-технічний рівень, закладений в 

реалізацію пристрою. Експлуатаційно-технічні критерії дають можливість оцінити якість 

функціональної готовності технічної системи виконувати певні задачі. Вибір найкращого 

варіанту сукупності часткових критеріїв для формування узагальнюючого критерію на 

сьогодні не має однозначного алгоритму і завжди пропонується як методичний варіант, 

оскільки покращення одного параметру, як правило, пов’язане з погіршенням іншого. В 

математичному плані комплексні критерії є багатовимірними векторами, а знаходження 

найбільш універсального – це конкретна оптимізаційна задача. 

На етапі розробки та технічного впровадження аналізуються та беруться до уваги лише 

окремі характеристики: 
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 енергоефективність; 

 керованість; 

 довговічність; 

 економічність; 

 надійність (безвідмовність, ремонтоздатність); 

 безпечність; 

 функціональність (всепогодність, цілодобовість). 

За наявності масиву даних по вище згаданим та іншим характеристикам 

променевосигнальної системи, очевидно, можна сформувати узагальнюючий критерій 

ефективності – показник успішності виконання завдання [3]. 

Якщо розглядати променевосигнальну систему в повному комплексі, то необхідно 

враховувати крім фізичних принципів приладові характеристики індикації інформації, формат 

кадру, кількість рядків у кадрі, градаційні характеристики та тип розгортки. На практиці при 

розрахунках в нормовані характеристики вводиться коефіцієнт запасу, який вибирається за 

експертними оцінками, і може бути досить суб’єктивним. Так, для світлосигнальних 

установок рекомендованою величиною коефіцієнта є 8. 

Доведено, що підвищення комплексної ефективності ОЕП може бути досягнуто шляхом 

використання багатоканальної системи, цифрових швидкодіючих методів обробки сигналів, 

комплексуванням інформації [4]. Для оцінки ефективності таких систем на альтернативній 

основі пропонуються нові показники якості окремих каналів [5, 6, 7, 8, 9]. 

Для сучасних тепловізорів запропоновано та розробляються нові критерії ефективності, 

пов’язані з мінімальною виявною різницею температур [10]. Вони є більш ефективними в 

порівнянні з відомим критерієм Джонсона [11]. Хоча для оцінки ефективності тепловізійного 

каналу використовується стандарт НАТО «STANAG 4347», об’єднуючого критерію за всіма 

показниками також не існує [12]. 

Мета роботи. Оцінити експлуатаційну ефективність використання додаткового ІЧ-

каналу променевосигнальної аеродромної системи за обраним критерієм. 

Виклад основного матеріалу. Досвід розробки та впровадження в експлуатацію нових 

зразків оптоелектронної техніки свідчить про те, що на етапі обґрунтування технічної 

реалізації нової ідеї функціонування сигнальної системи раціонально використовувати 

спрощені інженерні методи оцінок [13]. Ця задача зводиться до розрахунку порогової 

чутливості і дальності дії ОЕП, якщо задані конструктивні параметри системи [14]. З 

детального розгляду вимог до світлосигнальних комплексів аеродрому випливає, що в такій 

ситуації найбільш використовуваним узагальненим техніко-економічним критерієм оцінки 

ефективності комплексу є критерій виду (ефект/витрати) [3]. Необхідно зазначити, що в даній 

формулі категорії «ефект» і «витрати» можуть мати різне якісне наповнення: фізичне, 

економічне, технічне і т. ін. При задоволенні вимог до якості критеріїв такий тип критерію 

може бути єдиним. Традиційно для оцінки ефективності роботи одного каналу зв’язку 

першочергово оцінюються технічні та фізичні характеристики. Таким параметром 

ефективності є відношення сигнал/шум, який знаходиться в прямій залежності з 

експлуатаційною характеристикою – максимальна дальність дії ОЕП. Він також є 

детермінованим параметром ймовірності виявлення сигналу. 

Обмежуючись режимом побудови зображення сильно віддаленого джерела, щільність 

спектрального розподілу сигналу jc(λ,x) (А/мкм) з одного пікселя матричного фотоприймача 

можна представити [15]: 

             xzySIxGxj атмc ,,, .maxmax  ,                                 (1) 

де    x
x

r
kxG oc ,,

2

2




 ; 

λ– довжина хвилі електромагнітного випромінювання, мкм; 

r – радіус вхідної зіниці оптичної системи, м; 
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x – відстань від джерела до приймача, м; 

τoc(λ) – коефіцієнт пропускання оптичної системи (лінзи, дзеркала, фільтри й ін.); 

I(λmax) – спектральна щільність сили випромінювання джерела в максимумі спектру (для 

площинного I(λmax)=L(λmax)·а, L(λmax) – щільність яскравості в максимумі спектру 

випромінювання, де а – площа полотна), Вт/ср.мкм; 

k – коефіцієнт, що враховує неідеальність оптичної системи (це може бути частка 

променевої потужності, що припадає на один піксель через нечіткість границь зображення); 

 maxS  – спектральна фоточутливість приймача на довжині хвилі max , А/Вт; 

max  – довжина хвилі в максимумі спектру фоточутливості, мкм; 

 
 

 max




I

I
y , I(λ) – спектральна щільність сили випромінювання джерела, Вт/ср.мкм; 

 
 

 max




S

S
z ,  S  – спектральний розподіл фоточутливості приймача, А/Вт; 

        x
атм eHHx  21,  – коефіцієнт пропускання атмосфери у 

«вікні прозорості» [λ1, λ2]; 

λ1, λ2 (λ2>λ1) – спектральні границі «вікна прозорості» атмосфери, мкм; 

α(λ) – сумарний показник ослаблення випромінювання, 1/м; 

Н(λ) – ступінчаста асиметрична одиночна функція (Хевісайда). 

Спектральна щільність відношення сигнал/шум, що припадає на 1 Вт споживчої енергії 

μ(, х) може бути представлена: 
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де Ді,ш – дисперсія струмового відгуку фотоприймача на шум і-го виду, А2; 

Рсп – споживча енергія комплексу, Вт. 

Інтегральна по спектру величина М(x): 
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У випадку є монохроматичного джерела, тобто y =δ(λ – λmax), де λmax – робоча довжина 

хвилі випромінювання, λ1 ≤ λmax ≤ λ2; δ(λ) – дельта-функція Дірака. Тоді маємо: 
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Представимо критерій (4) через інтегральні характеристики мультиплікативних впливів 

складових сигнального каналу. 

Коефіцієнт використання фотоприймачем випромінювання на спектральному сегменті 

«вікна прозорості» атмосфери [λ1, λ2] за означенням визначається: 
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Тоді (4) матиме вигляд: 
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Формулу (6) можна спростити, припустивши, що: 

- спектр випромінювання, або «вікно прозорості» атмосфери досить вузькі, щоб в їх 

межах зміна величини G(λ, x) абоα(λ) була незначною; 

- досить мутне середовище (туман, густий серпанок), так що α(λ) – слабка функція від λ; 

- параметри оптичної системи незмінні в широкому спектральному діапазоні G()=Cconst. 

Тоді: 
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де   ,xG  – усереднені по спектральному сегменту [λ1, λ2] величини     xG , . 

Споживча потужність комплексу, практично вся, визначається енергозатратами на 

живлення джерела, тоді, ввівши коефіцієнти одержимо: 
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Kен  – енергетичний коефіцієнт корисної дії в діапазоні хвиль [λ1, λ2]; 
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Якщо внутрішні шуми фотоприймача переважають, тоді відношення сигнал/шум, 

нормоване на споживчу потужність, можна представити: 
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де 
2
шi  – середнє квадратичне значення амплітуди внутрішніх шумів приймача 

Формули (4) і (9) можна виразити через питому виявну здатність фотоприймача в 

максимумі спектру фоточутливості  max
* Д , відповідно: 
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де ∆f – ефективна спектральна смуга пропускання; 

А – площа чутливого шару фотоприймача. 

Представленими оцінками (4), (9), (10), (11) можна порівнювати ефективності різних 

сигнальних систем з однаковою мультиплікативністю складових каналу зв’язку. Виходячи зі 
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співвідношень (10) та (11) для  максимізації критерію ефективності при фіксованій х = х0, 

випливають вимоги до складових системи: 

1) оптимізація оптичних конструктивних складових   max0 xG ; 

2) використання фотоприймача з максимальною  max
* Д ; 

3) максимізація    2121 , і ,  енвик KK , що означає узгодження спектру 

випромінювання джерела зі спектром фоточутливості приймача та «вікон прозорості» 

атмосфери (рис.1(а)); 

4) 1. ефК , тобто вибір джерела випромінювання з максимальною енергетичною 

ефективністю; 

5) максимізація питомої прозорості атмосфери 
е  в межах смуги  21,  можливо за 

умови  2 , оскільки у «вікнах прозорості» атмосфери поглинанням можна знехтувати і 

показник ослаблення    буде повністю визначатись об’ємним коефіцієнтом розсіяння, який 

обернено пропорційний довжині хвилі λ, а саме ()~
n

1
, де п = 4 при молекулярному 

розсіюванні (чиста атмосфера). 

При збільшенні мутності атмосфери п зменшується до нуля за умови збільшення розмірів 

аерозольних розсіюючих частинок. 

Остання умова може бути виконана лише теоретично для монохроматичного 

випромінювання (рис. 1,б). 

Зазначені вимоги для одержання ідеалізованого каналу зв’язку майже в повній мірі 

можуть бути виконані в запропонованій променевосигнальній системі. Так, параметр Д* вже 

на сьогодні в різних діапазонах ІЧ-хвиль досягає майже теоретичної границі. [19-23]. 

Наявність напівпровідникових діодів з λmax в різних ділянках ІЧ-діапазону дозволить 

підібрати робочі довжини хвиль з теоретично граничним   1 , 21 викK . 

Темпи розвитку LED-технологій дозволяють зпрогнозувати, що в найближчому 

майбутньому буде створено напівпровідникові електролюмінісцентні випромінювачі в 

діапазоні хвиль 10  14 мкм. Це дозволить запропонованій променевосигнальній системі 

працювати практично за будь-яких погодних умов, з низькою візуальною видимістю, при 

будь-яких туманах та серпанках. 

Запропонована модель променевосигнальної системи повністю розрахована на 

конструктивні елементи LED-технологій, яка, поза сумнівом, має багато інших преференцій з 

точки зору енергоефективності, електробезпечності, довговічності, надійності. Так, 

наприклад, експлуатаційними характеристиками, що визначають економічні показники 

джерел світла, є світловіддача та строк служби. Світловіддача ламп розжарювання 

знаходиться в межах 7  20 лм/Вт, галогенних ламп 10  24 лм/Вт в той час, коли світлодіоди 

видають 60  120 лм/Вт. Строк служби ламп розжарювання 1000 год., світлодіодів – від 50000 

до 100000 год. На сьогодні енергетичний КПД напівпровідникових діодів досягає 30-40 % у 

порівнянні з 7-12 % ламп розжарювання. Напівпровідникові ІЧ-джерела, працюючи у 

вузькому діапазоні ЕМХ не будуть потребувати встановлення фільтрів, які значно понижують 

G(,x). Використання ІЧ-діодів в якості променевосигнальних джерел веде до зниження 

навантаження на кабелі живлення, що підводяться до системи, що позитивно впливає на 

зниження перерізу силових ліній та веде до економії використання кольорових металів у 

виробництві. Оскільки ІЧ-діоди є струмовими приладами, то інтенсивність випромінювання 

досить просто регулювати на дистанціях різної довжини, одні й ті ж стабілізатори струму 

використовуються на різні напруги, їх характеризує конструктивна простота. Простота 

резервного живлення, малогабаритність, невелика вага – це не останні позитивні 

характеристики джерел LED-технологій. До цього треба додати можливість працювати й 

обслуговувати обладнання при низьких напругах, що є фактором електробезпечності. 
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Рисунок 1 – Схематичне зображення максимізації коефіцієнтів: 

а) Квик[λ1, λ2] – криві: 1 – спектр випромінювання джерела: 2 – спектр фоточутливості 

фотоприймача; 3 – межі «вікна прозорості» атмосфери; 

б) ідеалізований випадок максимізації коефіцієнтів ∆  0 

 

Запропонована модель ІЧ-променевої сигнальної системи в LED-виконанні передбачає 

можливість управління нею з борту ПС, а також повну її автоматизацію. В такій реалізації 

вона повністю відповідає запитам екологічності та можливості безвідмовно працювати у 

відносно складних умовах експлуатації. 

Висновки: 

1. Енергоефективність додаткового ІЧ-каналу зв’язку для орієнтації екіпажу повітряного 

судна можна визначити за нормованим критерієм: 
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2. Для максимізації енергоефективності ІЧ-каналу необхідно чітке узгодження 

максимуму спектру ІЧ-випромінювання прожектора з граничною довжиною електромагнітної 

хвилі «вікна прозорості» атмосфери, а також з довжиною хвилі максимуму питомої виявної 

здатності фотоприймача 
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к.т.н., доц. Лисовенко В.Д., Головенский В.В., к.ф.-мат.н. Базик А.И. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИК-КАНАЛА 

АЭРОДРОМНЫХ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМЫ 

 

Получено аналитическое выражение технико-экономического показателя эффективности 

светосигнальной аэродромной системы типа сигнал/шум, нормированного на потребляемую 

мощность источника и представленного через интегральные характеристики 

мультипликативных составляющих канала. Основываясь на современных достижениях LED-

технологий в получении конструктивных элементов комплекса, работающего в инфракрасном 

диапазоне волн, дан прогноз на высокую эффективность внедрения такого сигнального канала. 

Ключевые слова: аэродромная светосигнальная система, инфракрасный диапазон волн, 

электронно-оптические приборы, интегральные критерии эффективности. 

 
Ph.D. Lisovenko V.D., Holovenskyi V.V., Ph.D. Bazyk O.I. 

PERSPECTIVES OF USING ADDITIONAL INFRARED CHANNEL 

OF THE AERODROME LIGHTING SYSTEM 

 
One of the ways of air transport safety improvement is enhancement of the air navigation lighting 

complexes. The extension of their functional characteristics is possible due to the use of additional 

information channels of the crew of the aircraft about the outside world, especially - about the situation on 

the runway. To do this, it is necessary to put into operation in additionto existing, lightingsystems of 

communication channels, for example, which include infrared floodlights located at the aerodrome, 

coordinated on the spectrum of electromagnetic radiation by receivers on board the aircraft. The 

perspectiveof implementation of such channels requires an assessment of the effectiveness of their work 

according to different criteria. 

The methodology and characteristics of the electric lighting systems, upon which the assessment of 

existing and developed optoelectronic systems is traditionally carried out: separate and generalized 

efficiency criteria, are analyzed. For the proposed in addition to the lighting channel of the aircraft crew’s 

orientation of the infrared channel, the analytical expression of the efficiency criterion of the entire complex 

of the effect / expenditure type, based on the deterministic signal-to-noise ratio, calculated per unit of power 

consumption of the source. The efficiency criteria are calculated both for monochromatic radiation of the 

source and for a source of a wide spectral content, and expressed through the integral characteristics of the 

multiplicative constituents of the channel: transmission coefficient of the optical construction system, the 

specific apparent power of the matrix photodetector, the specific transparency of the atmospheric window, 

the coefficient of radiation use of the source, the energy efficiency factor of the source in the atmospheric 

transparency window of the infrared range, energy efficiency coefficient of the source. 

On the basis of the analysis of the optimal normalized efficiency criterion, which is the economically-

energetic and most adequate at the stage of substantiation of the technical implementation of the new idea 

of the functioning of the signal system, concrete ways of maximizing its operational efficiency are set out. 

On the basis of scientific data it is shown that due to the modern achievements in LED technology, the 

reception of infrared photodetectors of electromagnetic waves with near-theoretical boundary values of the 

specific detection capability and powerful semiconductor emitting diodes of this range, the realization of 

the implementation of an additional infrared signaling channel, which will meet the conditions  of high 

electrical safety, controllability from the aircraft, all-weather and round-the-clock. 

Key words: aerodrome lighting system, infrared wavelength range, electron-optical devices, integral 

efficiency criteria. 

 

  



50 
 

УДК 531:535                                                      д.т.н., проф. Мокрицкий В.А. (ОНПУ) 

  д.т.н., доц. Маслов О.В. (ОНПУ) 

д.т.н., доц. Банзак О.В. (ОГАТРК)) 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 

ФОТОПРИЕМНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

Воздействие жесткого излучения (гамма-лучей, электронов высокой энергии, 

нейтронов, ионов) на полупроводниковые материалы вызывает квазистабильные 

изменения их свойств, связанные с образованием первичных радиационных дефектов-вакансий, 

междуузельных атомов, разупорядоченных областей, взаимодействия которых с разлиxными 

несовершенствами структуры (например, растворенными примесями) приводит к 

формированию широкого набора активных центров. 

В данной работе проведено изучение влияния облучения быстрыми электронами на два 

важных для фоторезисторов параметра: темновой ток и темновое сопротивление. 

Измерение темнового тока и темнового сопротивления проводили без предварительного 

облучения фоторезистора излучением лазера ЛГ-74. 

В работе учитывается, что при длительной эксплуатации материалов после облучения 

есть возможность появления пост-эффектов. При этом характеристики изделий будут 

непрерывно изменяться в течение длительного времени, вследствие чего они могут выйти за 

пределы допустимых значений или разрешенных отклонений. Наличие пост-эффектов 

затрудняет получение воспроизводимых результатов при радиационных испытаниях некоторых 

материалов и снижает достоверность сведений о допустимых сроках эксплуатации 

изготовленных из них изделий. Направление и глубина протекания процессов, обуславливающих 

появление пост-эффектов, зависят от природы материалов, их структуры, технологии 

получения. Степень их влияния на эксплуатационную надежность аппаратуры определяется ее 

конструкционными особенностями. 

При анализе стойкости оптоэлектронных приборных структур принимались во внимание 

и температурные режимы. Так, радиационные дефекты, возникающие при низкотемпературном 

облучении в материалах охлаждаемых фотоприемников, практически полностью устраняются 

при повышении температуры до комнатной, а периодический нагрев в процессе эксплуатации 

полупроводникового материала преобразователей солнечной энергии способствует отжигу в нем 

радиационных дефектов.  

Ключевые слова: электроны высокой энергии, оптоэлектронные приборные структуры, 

центры окраски, фоторезистор, защитные экраны, радиационные дефекты 

 

Вступление. Современные оптоэлектронные приборы состоят из нескольких слоев 

полупроводниковых материалов различного химического состава за счет легирования 

атомами примеси. Кроме того, приборные структуры содержат просветляющие или защитные 

диэлектрические покрытия, металлические контакты, органические материалы (клеи, 

компаунды и т.д.). Поэтому реакция оптоэлектронных изделий на ионизирующее излучение 

носит более сложный характер, чем реакция отдельных материалов, входящих в их состав. 

Однако наибольшему влиянию ионизирующего излучения подвержены полупроводниковые 

материалы. 

Воздействие жесткого излучения (гамма-лучей, электронов высокой энергии, нейтронов, 

ионов) на полупроводниковые материалы вызывает квазистабильные изменения их свойств, 

связанные с образованием первичных радиационных дефектов-вакансий, междуузельных 

атомов, разупорядоченных областей, взаимодействия которых с разлиxными 

несовершенствами структуры (например, растворенными примесями) приводит к 

формированию широкого набора активных центров. 

Критерий параметрической надежности фотоприемных устройств сформулирован, 

исходя из того, что рассматриваемый объект ухудшает свои параметры постепенно как при 

увеличении длительности воздействия, так и дозы излучения. Назначение фотоприемных 

устройств, накладываемые ограничения на критерий их работоспособности, а также физика 
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влияния радиации позволяют рассматривать фотоприемные устройства как объект, 

функционирующий в условиях шума. Это позволяет применить статистические методы 

анализа. При таком подходе мы можем использовать хорошо изученный математический 

аппарат проверки статистических гипотез.  

Постановка задачи. Целью данной работы является исследование влияния облучения 

фотоприемников на основе КРТ на изменение их характеристик: пороговой чувствительности, 

инерционности и области спектральной чувствительности фотоприемника. 

Анализ последних исследований. В последние годы определенное внимание уделялось 

применению в твердотельной электронике микрочастиц с высокой энергией: быстрых 

электронов и нейтронов, протонов, гамма-квантов. Разнообразие природы таких микрочастиц 

само по себе говорит о широком диапазоне возможностей управления (модификации) с их 

помощью параметрами изделий  твердотельной электроники. Однако предубеждение, 

обусловленное разрушающим воздействием таких микрочастиц в условиях ядерного взрыва, 

опасность их потоков для операторов и связанные с этим проблемы использования 

генераторов – все это является факторами, сдерживающими развитие этого научно-

технического направления. 

Несмотря на это, выполненные в последние годы работы В.С. Вавилова, Л.С. Смирнова, 

Н.А. Ухина, Е.А. Ладыгина, В.И. Шаховцова, В.А. Мокрицкого, С.В. Ленкова [1,2,4] и других 

ученых определили возникновение нового научно-технического направления – радиационной 

технологии полупроводников и твердотельной электроники. К основным достижениям этого 

направления, по нашему мнению, следует отнести разработку и создание разнообразных 

генераторов микрочастиц и гамма-квантов, моделей механизмов их взаимодействия с твердым 

телом и управления параметрами дискретных приборов твердотельной электроники и др. 

Определенное внимание уделялось радиационной физике и технологии бинарных 

полупроводниковых соединений. 

Изложение основного материала. Воздействие жесткого излучения (гамма-лучей, 

электронов высокой энергии, нейтронов, ионов) на полупроводниковые материалы вызывает 

квазистабильные изменения их свойств, связанные с образованием первичных радиационных 

дефектов-вакансий, междуузельных атомов, разупорядоченных областей, взаимодействия 

которых с разлиxными несовершенствами структуры (например, растворенными примесями) 

приводит к формированию широкого набора активных центров. 

Так, для твердого раствора CdxHg1-xTe, наиболее вероятным результатом воздействия 

низкоэнергетического излучения (гамма- и электронного с энергией до 5 МэВ) при низких 

значениях интегральных потоков является образование пар Френкеля [5,6]. Исходная 

структура дефектов сразу после прекращения облучения восстаналивается за счет 

рекомбинации неравно-весных пар Френкеля. Скорость рекомбинации определяется 

коэффициентом диффузии наиболее подвижного дефекта – междуузельной ртути, который 

зависит от температуры и структурного совершенства. 

При комнатной температуре коэффициент диффузии однократно заряженных 

межузельных атомов весьма велик, скорость рекомбинации неравновесных пар Френкеля 

также велика, поэтому считают, что бразующаяся в данном случае структура радиационных 

дефектов устойчива только при относительно низких температурах. Исключение составляет 

облучение большими потоками при комнатной температуре, когда концентрация 

радиационных точечных дефектов достаточно велика для образования устойчивых 

комплексов. Такие изменения структуры ведут к росту концентрации электронов n-

Cd0,2Hg0,8Te. Увеличение потока облучения и температуры приводит, по всей видимости, к 

росту числа пар Френкеля и образованию комплексов точечных дефектов, для рекомбинации 

которых необходимы более высокие ётемпературы. 

Таким образом, при воздействии на Cd0,2Hg0,8Te (КРТ) « высокоэнергетических» 

частиц, помимо увеличения концентрации неравновесных пар Френкеля, возможно и 

одностороннее возрастание концентрации донорных дефектов и образование комплексов, 

могущих быть эффективными центрами рассеяния. 
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Основным результатом воздействия ионизирующего излучения 

на кристаллы КРТ является увеличение концентрации электронов, которое при 

низкоэнергетическом облучении происходит за счет увеличения концентрации пар Френкеля, 

а при высокоэнергетическом облучении – за счет появления нескомпенсированных 

однократно заряженных межузельных атомов ртути. В первом случае дефекты, как правило, 

устойчивы при относительно низких температурах и не изменяют рассеяние в исходном 

материале, во втором случае температурная устойчивость дефектов значительно выше. 

Анализ результатов облучения при комнатной температуре при высоких значениях 

интегральных потоков более сложен и, по-видимому, должен учитывать более сложные 

дефекты, чем вакансии ртути. 

Обратимые изменения свойств определяются главным образом, мощностью 

поглощенной дозы излучения, а необратимые – величиной поглощенной дозы излучения. 

Обратимые изменения, как правило, являются следствием ионизации материалов и 

окружающей среды. Количественная оценка их может быть сделана по эффекту ионизации, 

который зависит от природы материала и его агрегатного состояния. Обратимые изменения 

могут заключаться в увеличении концентрации носителей тока, приводящему к возрастанию 

утечки и снижению электрического сопротивления изоляционных материалов и т.д. 

Результатом такого рода изменений для фоторезисторов является уменьшение 

сопротивления. 

При жестких ограничениях на величину допускаемых изменений параметров 

аппаратуры и на допустимое время их отклонения от нормальных значений (допустимое время 

сбоя) обратимые изменения свойств материалов в момент облучения могут играть 

существенную роль. Эффективность применения материалов при этом будет определяться не 

только величиной и характером радиационных изменений свойств, но и временем их 

восстановления до исходных значений после удаления из зоны облучения.  

Изменение параметров полупроводниковых приборов под действием ионизирующего 

излучения вызвано его влиянием как на объемные, так и на поверхностные свойства 

полупроводников, причем изменение объемных свойств изучено значительно лучше. К 

основным первичным поверхностным эффектам относят: 

– изменение скорости поверхностной рекомбинации носителей заряда вследствие 

генерации дополнительных центров рекомбинации на поверхности; 

– изменение поверхностного заряда и связанное с ним изменение поверхностного 

потенциала вследствие либо перезарядки поверхностных центров свободными носителями, 

созданными излучением, либо адсорбции поверхностью полупроводника ионов газа из 

атмосферы в корпусе прибора, ионизированного излучением. 

Появление этих эффектов весьма специфично. Так, для приборов, содержащих 

пассивирующие или защитные диэлектрические покрытия, влияние адсорбции ионов на 

параметры относительно невелико.  

При длительной эксплуатации материалов после облучения следует учитывать 

возможность появления пост-эффектов. При этом характеристики изделий будут непрерывно 

изменяться в течение длительного времени, вследствие чего они могут выйти за пределы 

допустимых значений или разрешенных отклонений. Наличие пост-эффектов затрудняет 

получение воспроизводимых результатов при радиационных испытаниях некоторых 

материалов и снижает достоверность сведений о допустимых сроках эксплуатации 

изготовленных из них изделий. Направление и глубина протекания процессов, 

обуславливающих появление пост-эффектов, зависят от природы материалов, их структуры, 

технологии получения. Степень их влияния на эксплуатационную надежность аппаратуры 

определяется ее конструкционными особенностями. 

Изменения оптических свойств могут проявляться либо косвенно, через изменение 

концентрации носителей, либо непосредственно через образование полос поглощения. 

Обычно снижение концентрации носителей увеличивает прозрачность полупроводников в 

области длин волн, лежащих за пределами края основного поглощения. Кроме того, в 



53 
 

полупроводниках полосы поглощения можно непосредственно ввести в инфракрасную 

область с помощью дефектов, образующихся под действием облучения. В отличие от 

большинства изоляторов, в которых вакансии и междуузлия, называемые центрами окраски, 

создают полосы поглощения в видимой области спектра [3,7,8]. 

Реакция электронных и оптоэлектронных изделий на ионизирующее излучение во 

многих случаях зависит также от их конструкции, схемы включения и режима работы. 

Внешние защитные экраны могут на порядок повысить радиационную стойкость аппаратуры, 

однако ограничения на предельные габариты и массу исключают их применение в качестве 

основного средства защиты [9,10,11].  

При анализе стойкости оптоэлектронных приборных структур необходимо принимать во 

внимание и температурные режимы. Так, радиационные дефекты, возникающие при 

низкотемпературном облучении в материалах охлаждаемых фотоприемников, практически 

полностью устраняются при повышении температуры до комнатной, а периодический нагрев 

в процессе эксплуатации полупроводникового материала преобразователей солнечной 

энергии способствует отжигу в нем радиационных дефектов. Таким образом, режимы 

термоциклирования, которые неизбежны для некоторых типов оптоэлектронных приборов, 

способствуют повышению их радиационной стойкости [10,12].  

В данной работе проведено изучение влияния облучения быстрыми электронами на два 

важных для фоторезисторов параметра: темновой ток 
T

I  и темновое сопротивление 
T

R . 

Измерение темнового тока и темнового сопротивления проводили без предварительного 

облучения фоторезистора излучением лазера ЛГ-74. 

В соответствии с ГОСТ 17772-88  темновое сопротивление вычисляли по формуле: 

T
T I

U
R  ,                                     ( 1 )  

где  U  – напряжение питания прибора, В. 

Погрешности измерений указанных параметров фоторезистора не превышали ± 5 % 

при доверительной вероятности Р=0,95. 

 

Таблица 1 

Дозовая зависимость параметров фоторезисторов 

 

Темпера-

тура, К 

Параметр Доза, см-2 

1013 1014 1015 1016 

 

80 

RT, Ом 71,0 27,5 20,5 22,3 

ΔRT / RTО % - 11  - 66 - 74 - 72 

IT, мА 0,56 1,45 1,95 1,79 

ΔIT/ ITO, % 12 190 290 260 

 

120 

RT, Ом 21,0 11,2 7,5 10,4 

ΔRT /RTO, % - 16 55,2 70,0 58,4 

IT, мА 1,9 3,6 5,3 3,9 

ΔIT/ ITO, % 19 123 223 160 

Примечание: RTO , ITO – соответственно, темновое сопротивление и темновой ток 

необлученных фоторезисторов 

 

Погрешности измерений указанных параметров фоторезистора не превышали ± 5 % при 

доверительной вероятности Р=0,95. 

Результаты измерений и расчетов представлены в таблице 1 и на рисунках 1,2. 

Анализ полученных данных позволяет констатировать следующее: 

– облучение электронами дозами 1013 – 1016 см-2 приводит к уменьшению темнового 

сопротивления и увеличения темнового тока; 
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– относительные изменения темнового сопротивления и темнового  тока  больше при 

температуре измерения 80 К; 

– для доз облучения больше 1015 см2 относительные изменения параметров 

фоторезисторов отличаются незначительно. 

 
 

Рисунок 1 – Дозовая зависимость темнового тока фоторезистора 

 

 
 

Рисунок 2 – Дозовая зависимость темнового сопротивления фоторезистора 

 

Выводы. Изменения параметров фоторезисторов могут быть объяснены образованием в 

кристаллах Cd-Hg-Te радиационных дефектов донорного типа, вследствие чего концентрация 

свободных электронов увеличивается. Поскольку количество дефектов донорного типа 

предопределяется количеством вакансий ртути в междуузлиях кристаллической решетки, то 

становится понятным, что изменения концентрации введенных облучением носителей заряда, 

а следовательно, темнового сопротивления фоторезистора, ограничены по величине 

концентрацией вакансий ртути. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ФОТОПРИЙМАЛЬНИЙ 

ПРИЛАДИ 
 

Вплив жорсткого випромінювання (гамма-променів, електронів високої енергії, нейтронів, 

іонів) на напівпровідникові матеріали викликає квазістабільні зміни їх властивостей, пов'язані з 

утворенням первинних радіаційних дефектів-вакансій, междуузельних атомів, розупорядкованих 

областей, взаємодії яких з разліxнимі недосконалостями структури (наприклад, розчиненими 

домішками) призводить до формування широкого набору активних центрів. У даній роботі 

проведено вивчення впливу опромінення швидкими електронами на два важливих для 

фоторезисторів параметра: темновой ток і темнової опір. Вимірювання темнового струму і 

темнового опору проводили без попереднього опромінення фоторезистора випромінюванням 

лазера ЛГ-74. В роботі враховується, що при тривалій експлуатації матеріалів після опромінення 

є можливість появи пост-ефектів. При цьому характеристики виробів будуть безупинно 

змінюватися протягом тривалого часу, внаслідок чого вони можуть вийти за межі допустимих 

значень або дозволених відхилень. Наявність пост-ефектів ускладнює отримання відтворюваних 

результатів при радіаційних випробуваннях деяких матеріалів і знижує вірогідність відомостей 

про допустимі терміни експлуатації виготовлених з них виробів. Напрямок та глибина 

протікання процесів, які обумовлюють появу пост-ефектів, залежать від природи матеріалів, їх 

структури, технології отримання. Ступінь їх впливу на експлуатаційну надійність апаратури 

визначається її конструкційними особливостями. При аналізі стійкості оптоелектронних 

приладових структур бралися до уваги і температурні режими. Так, радіаційні дефекти, що 

виникають при низькотемпературному опроміненні в матеріалах охолоджуваних 

фотоприймачів, практично повністю усуваються при підвищенні температури до кімнатної, а 

періодичний нагрів в процесі експлуатації напівпровідникового матеріалу перетворювачів 

сонячної енергії сприяє відпалу в ньому радіаційних дефектів. 

Ключові слова: електрони високої енергії, оптоелектронні приладові структури, центри 

забарвлення, фоторезистор, захисні екрани, радіаційні дефекти 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF IONIZING RADIATIONS ON PHOTOPAPTOR DEVICES 

 

The impact of hard radiation (gamma rays, high-energy electrons, neutrons, ions) on semiconductor 

materials causes quasi-stable changes in their properties associated with the formation of primary radiation 

defects-vacancies, interstitial atoms, disordered regions, whose interactions with various imperfections of 

the structure (for example, dissolved impurities) leads to the formation of a wide range of active centers. In 

this paper, we studied the effect of irradiation with fast electrons on two parameters important for 

photoresistors: dark current and dark resistance. The dark current and dark resistance were measured 

without prior irradiation of the photoresistor by LG-74 laser radiation. The paper takes into account that 

after prolonged use of materials after irradiation there is the possibility of post-effects. At the same time, 

the characteristics of the products will continuously change over a long period of time, as a result of which 

they may go beyond the allowable values or allowed deviations. The presence of post-effects makes it 

difficult to obtain reproducible results from radiation tests of some materials and reduces the reliability of 

information about the permissible service life of products made from them. The direction and depth of the 

processes that cause the appearance of post-effects depend on the nature of materials, their structure, 

technology of production. The degree of their influence on the operational reliability of the equipment is 

determined by its structural features. When analyzing the durability of optoelectronic device structures, 

temperature regimes were also taken into account. Thus, radiation defects arising during low-temperature 

irradiation in materials of cooled photodetectors are almost completely eliminated when the temperature 

rises to room temperature, and periodic heating during operation of the semiconductor material of solar 

energy converters contributes to annealing of radiation defects in it. 

Key words: high energy electrons, optoelectronic device structures, color centers, photoresistor, 

protective screens, radiation defects.  
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АНАЛІЗ МЕХАНІЧНИХ МОДЕЛЕЙ І АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

ОПИСУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

У статті проведено аналіз механічних моделей і аналітичних залежностей для опису 

матеріалів для виробництва виробів легкої промисловості. Вивчення деформації, що проходить в 

матеріалах при стисканні, необхідне для прогнозування поведінки цих матеріалів при виконанні 

технологічних операцій легкої промисловості, що представляє значний науковий і практичний 

інтерес. Аналіз існуючих методів прогнозування деформаційних властивостей матеріалів виявив 

важливість і складність вирішення даної проблеми, недостатню вивченість, необхідність 

проведення подальших досліджень для матеріалів, що з’являються та не досліджені. Проведений 

аналіз існуючих механічних моделей та їх застосування для моделювання пружних, в’язко-

пружних, в’язко-пружно-пластичних властивостей матеріалів показав можливість 

використання моделей для моделювання взаємодії робочих органів машин з матеріалами при 

виконанні технологічних операцій під час виготовлення виробів легкої промисловості. Отримані 

експериментальні дані можна використати для дослідження обладнання для виконання операцій 

легкої промисловості. 

Ключові слова: матеріал, легка промисловість, механічна модель, моделювання 

властивостей матеріалів. 

 

Вступ. Постійне розширення області використання матеріалів в легкій промисловості 

потребує вивчення їх фізико-механічних характеристик. Фізико-механічні властивості 

визначають ступінь зміни структури, розмірів, форми виробу при прикладанні до нього певної 

сили. В залежності від величини і тривалості дії силового поля матеріали піддаються 

деформації і руйнуванню. Тому розрізняють і деформаційні, і міцністні властивості. 

Деформаційні властивості характеризують здатність матеріалу деформуватися під дією 

механічного напруження. Під деформацією матеріалу слід розуміти зміну його розмірів, 

об’єму і форми під дію температури, зовнішньої механічної дії і внутрішніх сил. Як правило, 

деформація супроводжується зміною структури матеріалів і їх властивостей. При цьому, чим 

сильніша деформація  , тим значніша зміна структури і властивостей. Деформаційні 

властивості є найбільш важливими з фізико-механічних характеристик, які впливають на 

експлуатаційні характеристики готового виробу. Різноманітність деформаційних і 

релаксаційних процесів в матеріалах обумовлена, в першу чергу, особливостями їх 

молекулярної і надмолекулярної структури. В свою чергу міцністні властивості 

характеризують здатність опиратися руйнуванню. 

При виконанні операцій легкої промисловості відбуваються певні деформації матеріалу. 

У готових виробах легкої промисловості слід використовувати матеріали, що мають необхідні 

фізико-механічні і технологічні властивості. Тому при розгляді механіки процесу 

вирубування, перфорування, тиснення, клеймування, маркування однією із головних задач є 

вивчення деформації матеріалу, що обробляється, причому визначення напруженого і 

деформованого стану має велике значення для розуміння складних закономірностей даного 

процесу. Особливістю даних операцій і виникаючі при цьому складності визначаються зміною 

показників фізико-механічних властивостей матеріалів різної структури, що 

використовуються і ступеня їх анізотропності. Властиві матеріалам, що застосовуються, 

релаксація (падіння напруження при постійній величині деформації) і повзучість (ріст 

деформацій при постійному навантаженні), дозволяють віднести їх до групи матеріалів з 

пружно-в’язкими або пружно-в’язко-пластичними властивостями. Для матеріалів подібного 
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роду властива залежність деформації не тільки від величини навантаження, але і від швидкості 

деформування. 

Механічна взаємодія, наприклад, леза робочого органу різака (пробійника) з 

матеріалами, що мають пружно-в’язко-пластичні властивості, при вирубуванні та 

перфоруванні характеризується наступними параметрами: відносною швидкістю 

переміщення робочих інструментів і об’єкту обробки; конструктивними параметрами робочих 

органів (кут загострення та величина притуплення леза різака); кутом загострення леза різака 

(пробійника); параметрами силової взаємодії леза з матеріалом і, як наслідок даної взаємодії, 

деформуванням об’єкту обробки і локалізованим руйнуванням.  

Подібна взаємодія робочого органу і матеріалу та характеристики будуть і при 

виконанні інших технологічних операцій (закріплення металевої фурнітури, клеймування, 

маркування, тиснення).  

Взаємодія робочих інструментів із взуттєвими, швейними та шкіряно-галантерейними 

матеріалами при їх виконанні характеризується дуже складними фізичними явищами, які поки 

ще не піддаються чіткому аналітичному опису. Тому найбільш раціональним підходом до 

повного розуміння фізичної картини процесу на сьогоднішній час є поєднання емпіричних і 

теоретичних досліджень. 

Постановка задачі. Процеси вирубування, перфорації, тиснення, закріплення 

металевої фурнітури є механічними, при яких дія робочих інструментів на матеріал 

супроводжується його переходом за границю пружних деформацій. Тому при дослідженні 

даних процесів такі властивості матеріалів, як пружність, пластичність і в’язкість, набувають 

першочергового значення. Процеси маркування і клеймування не супроводжуються 

переходом матеріалу за границю пружних деформацій і відповідно першочергового значення 

набуває їх пружність. 

Матеріали для виготовлення взуття, одягу та шкіряно-галантерейних виробів, які 

піддаються обробці при виконанні операцій вирубування, перфорації, тиснення, відносяться 

до матеріалів з пружно-в’язкими або пружно-в’язко-пластичними властивостями. Матеріали 

для виготовлення взуття, одягу та шкіряно-галантерейних виробів, які піддаються обробці при 

виконанні операцій клеймування і маркування, відносяться до матеріалів з пружними 

властивостями. Матеріали з яких виготовляється металева фурнітура (наприклад люверси 

виготовляють із латуні Л70, сталі 08кп) повинні мати високу пластичність.  

На даний момент відомо безліч різних моделей, що відображають механічні 

властивості тіл, подібних до самих матеріалів взуття, одягу і шкіряно-галантерейних виробів, 

так і окремим їх структурних елементів (волокнам, ниткам). Однак на даний момент не існує 

єдиних універсальних моделей і відповідних їм аналітичних виразів [1]. Тому любі 

дослідження в даному напрямку є актуальними. 

Основна частина. Численні дослідження в області вивчення фізико-механічних 

властивостей полімерних матеріалів для виробів легкої промисловості (нитки, тканини, 

плівки, шкіри, гуми, поліуретани, трикотаж і т.п.), що проводилися різними вченими [1-5] 

показали, що більшість з них є в’язко-пружними тілами. 

При описі напружено-деформованих станів виробів константи і характеристичні 

функції можна визначити в результаті рішення рівняння стану. При вивченні в'язко-пружної 

поведінки експериментальна задача зводиться до визначення залежностей між напруженням, 

деформацією і часом для даного типу деформації і даного режиму навантаження. 

Для опису в’язко-пружних властивостей матеріалів з існуючих теоретичних підходів 

найбільш широко використовуються механічні моделі і спадкова теорія, а також теорії 

старіння, течіння, зміцнення. 

Один із шляхів дослідження непружної поведінки матеріалів заснований на ідеї 

створення загальних визначаючих рівнянь, що враховують весь комплекс умов, які впливають 

на деформаційних процес: спадкові процеси,; швидкість, вид навантаження і т.п. Вони 

дозволяють вирішувати з любим ступенем точності як лінійні так і не лінійні задачі. Найбільш 

загальним принципом, який може бути покладений в основу досліджень, є принцип «спадкової 
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пам’яті». Він приводить до побудови визначаючих співвідношень у вигляді інтегральних 

рівнянь, які є більш загальними порівняно із диференціальними. 

Для опису лінійних в’язко-пружних властивостей матеріалів використовується 

рівняння Больцмана-Вольтера [5]: 
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де   - напруження; Е  - модуль лінійної пружності; s  - поточний час; ( )k t s  - ядро 

повзучості. 

Основна проблема в лінійній спадковій в’язко-пружності складається у виборі ядр, які 

повинні відповідати двом основним вимогам: по-перше, потрібно, щоб вони правильно 

описували механічну поведінку матеріалу, а по-друге, щоб вирішення задач за допомогою 

інтегральних виразів було достатньо простим. 

Розгляд деформації матеріалів на основі лінійної в’язко-пружної поведінки є 

допустимим лише для порівняно невеликих навантажень, деформацій і температур. 

Використання лінійної в’язко-пружності для опису властивостей більшості матеріалів 

розглядають з деяким наближенням. Тому для більш точного опису деформації матеріалів 

використовують нелінійну теорію в’язко-пружності, засновану на нелінійному принципі 

суперпозиції, що узагальнює принцип Больцмана-Вольтера [3]. В даній роботі запропоновано 

використати співвідношення Больцмана-Вольтера в теорії в'язко-пружності для опису в’язко-

пружних властивостей текстильних матеріалів. 

Одним із найбільш поширених методів опису деформаційних і релаксаційних процесів у 

взуттєвих, швейних, текстильних матеріалах є використання механічних моделей, які 

дозволяють пояснити структуру і механізм явищ, які відбуваються при цьому. Дані моделі 

складаються із обґрунтованих з фізичної точки зору комбінацій елементів та з певним 

ступенем вірогідності відтворюють основні характеристики матеріалу: в’язкість, пружність, 

пластичність. 

У класичній механіці існують дві найпростіші моделі, такі як модель пружного тіла Гука 

(пружина) і модель в'язкої рідини Ньютона (демпфер). Тобто графічним відображенням 

подібних моделей є реологічні схеми, в яких пружні властивості знаходять відображення у 

вигляді пружної пружини, а в’язкі – у вигляді гідроциліндру з поршнем, що переміщується в 

ньютонівській рідині. На основі них складені базові моделі тіл такі як «тіло Гука», «тіло 

Максвела», «тіло Бюргерса», «тіло Кельвіна» і т.п. (рис.1) [1]. 

Матеріал, подібний до «тіла Максвела», характеризується важливим для його 

механічних властивостей значенням тривалості дії на нього сили. Якщо час зовнішньої дії 

малий, то поведінка матеріалу подібна поведінці твердого «тіла Гука», а якщо занадто великий 

– «тіло Максвела» протікає як в’язка рідина Ньютона (рис.1, а). Модель «тіла Кельвіна» може 

використовуватися лише для опису деформування матеріалів виробів у яких не виникає явище 

релаксації напружень, що відсутнє в даній моделі (рис.1, б). 

Для моделювання пружних, в’язко-пружних, в’язко-пружно-пластичних властивостей 

матеріалів можна використовувати різні комбінації елементарних механічних моделей. Звісно, 

що при комбінуванні даних моделей першочергове значення мають властивості, що відіграють 

найбільш значну роль в рамках процесу, що розглядається. Різні (послідовні і паралельні) 

способи з’єднання таких елементів дають можливість моделювати деформаційну поведінку 

взуттєвих, швейних, шкіряно-галантерейних матеріалів зі складними властивостями. 

Деформаційні властивості матеріалів з пружно-в’язкими або пружно-в’язко-

пластичними властивостями в значній степені впливають на процес виконання технологічної 

операції і є одним із основних факторів, що визначає її параметри, режими, а також результати 

– продуктивність, точність, витрати матеріалу, якість і інші. 

Для опису характеру поводження матеріалів легкої промисловості під навантаженням 

найбільш вдалою є фізична модель, відома як узагальнена модель У. Кельвіна-Фойгта або 
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Алфрея (рис.1, в). Вона вміщує три послідовно з’єднаних елементи: миттєво-пружний (Е1); 

високоеластичний, що складається із з’єднаних паралельно елементів пружності, що 

запізнюється (Е2) і в’язкості ( 2 ); елемент в’язкого течіння ( 1 ). Тобто дана модель може 

використовуватися для опису деформування матеріалів виробів у яких виникає явище 

релаксації напружень при постійності деформації. Матеріали, що використовуються при 

виробництві виробів легкої промисловості, мають релаксаційний характер поведінки при дії 

зовнішніх сил. 
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Рисунок 1 – Схеми реологічних моделей (використовуються до опису процесу стискання): а-

«тіло Максвела»; б-«тіло Кельвіна» (модель Кельвіна-Фойгта-Мейєра);  

в-чотирьохпараметрична модель волокнистого високополімерного матеріалу (Алфрея);  

г-трьохланкова модель Кукіна-Соловйова; д-модель Алфрея з доданими елементами 

руйнування 

 

Удосконалена модель узагальненої моделі У. Кельвіна-Фойгта, що запропонована 

Кукіним і Соловйовим приведена на рис.1, г. Модель передбачає, що в першій ланці, яка 

відображає пружну складову, величина модуля поздовжньої пружності в багато разів 

перевищує коефіцієнт в’язкості 𝛦 > 𝜂1 , тобто властивості першої ланки визначає практично 

одна «пружина». Друга ланка моделі відображає високоеластичну деформацію, а третя, 

відповідно, залишкову пластичну. Причому розвиток пластичної деформації стримується 

наявністю еластичної, тому вона представлена ланкою еластичного типу. Однак, щоб 

виражати незворотність пластичної складової, до «пружини» добавлений фіксатор, який не 

дає скорочуватися їй після розтягування. 

Модель Алфрея, яка приведена на рис. 1, д, враховує взаємозв’язок між деформуванням 

матеріалів і їх руйнуванням, що не враховувалося у моделях описаних вище. В дану модель 

введені поряд з елементами пружного і в’язкого деформування «елементи руйнування», що 
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описують розвиток в матеріалі, який піддається дії зовнішньої сили, двох процесів – 

деформування і руйнування. 

Трьохланкова модель і їй подібні моделі матеріалів для взуттєвих і шкіряно-

галантерейних виробів з додатковими елементами з прийнятним ступенем достовірності 

відображають особливості поводження матеріалів з пружно-в’язкими і пружно-в’язко-

пластичними властивостями при їх деформуванні. Такий опис представляється вельми 

суттєвим для формування уяви про взаємодію робочих інструментів з матеріалом, що 

руйнується у взаємозв’язку із зміною швидкості процесу в достатньо широкому діапазоні.  

Для моделювання пружних, в'язко-пружних, в’язко-пружно-пластичних властивостей 

текстильних матеріалів також використовуються різні комбінації елементарних механічних 

моделей. Найбільш поширеними для цієї мети є моделі, представлені на рис. 2 [3]. 

У кожному з цих прикладів матеріал проявляє властивості, проміжні між властивостями 

твердого тіла і рідини. Однак для повної імітації текстильних матеріалів, що володіють 

нелінійною залежністю між напруженням, деформацією і часом, треба теж використовувати 

складні пристрої з ідеальних елементів. 

а б

в г
 

Рисунок 2 – Моделі Ейрінга, Догадкіна, Бартєнєва, Рєзніковського (а),  

Матуконіса (б), трьохкомпонентна еластична (в), в’язко-пружно-пластична (г) 

 

Відомі і інші механічні моделі, що описують релаксаційні процеси у в’язко-пружних 

матеріалах [6]. Це і об’єднана модель для опису властивостей текстильних матеріалів 

запропонована рядом вчених на основі елементів Кельвіна-Фойгта, встановлених між двома 

елементами моделі Максвела. Для опису повзучості трикотажних полотен Кобляковим А.М. і 

кількісного опису релаксації деформації тканин Бузовим Б.А. і Петровським Д.Г. використано 

трьохкомпонентну модель Кельвіна-Фойгта. Для клеєвих нетканих матеріалів Тихомировим 
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В.Б. і Самойловою Л.В. запропонована модель, що складається із послідовно з’єднаних 

пружних елементів і елементу Кельвіна-Фойгта. Модель деформації натуральної шкіри як 

волокнисто-сітчастого матеріалу запропонована Зибіним Ю.П. і удосконалена Шестаковою 

Н.А. Модель, що складається з двох послідовно з’єднаних елементів Кельвіна-Фойгта і 

в’язкого елемента для опису релаксаційних властивостей шкір запропонована Жихарьовим 

А.П. [7]. Механічна модель, що складається із чотирьох елементів Кельвіна-Фойгта, 

запропонована в роботі [6] може бути використана для опису процесів релаксації деформації 

різних систем матеріалів і використовуватися на практиці для визначення і прогнозування  їх 

реологічних властивостей. Модель деформації в’язко-пружного матеріалу у вигляді двох 

паралельно з’єднаних ланок різної природи, запропонована Семеновим В.К., Бєлкіним А.Є., 

[8] може бути використана для дослідження гум і поліуретанів. Існують і інші моделі, що 

описують в’язко-пружні процеси в матеріалах легкої промисловості. 

Фізико-механічні властивості матеріалів, що піддаються механічній дії при виконанні 

операцій вирубування, перфорації, тиснення, маркування, клеймування при виробництві 

взуття, одягу, шкіряно-галантерейних виробів в більшості випадків взяті із класичних 

дисциплін матеріалознавства і опору матеріалів. Звідти ж і взяті основні властивості, що 

досліджуються. В основному це: опір умовно пружних матеріалів стисканню, згину, розриву. 

Тому дані, отримані в результаті вивчення цих властивостей, і безпосередньо використані в 

теорії механічного руйнування, не завжди задовільняють науковців, так як потребують 

врахування специфіки процесу виконання технологічної операції. І крім того, 

загальноприйняті методи досліджень не завжди знаходяться у відповідності з явищами, що 

мають місце при механічному руйнуванні. 

Зміни, які проходять у взуттєвих, текстильних і шкіряно-галантерейних матеріалах при 

їх оброці під час виконання технологічних операцій, відображаються в першу чергу на 

рухливості структурних елементів і їх деформаційних властивостях. При виконанні 

вищезгаданих технологічних операцій в матеріалах виникають різного роду деформації, 

досягнення критичної величини яких характеризується, наприклад для операцій вирубування 

та перфорації, початком процесу розділення структурних елементів матеріалу по лінії різу. 

Таким чином, для даних двох операцій, перший етап процесу виконання технологічної 

операції характеризується фізико-механічними показниками переходу структури матеріалу із 

стану рівноваги в «збуджений стан», а другий – показниками деструкції структурних 

елементів і їх відновлення. 

У технічній літературі по швейному та взуттєвому матеріалознавству, а також по 

дослідженнях процесів в самих матеріалах приводяться дані їх деформаційних характеристик 

при розтягу. Однак, наприклад, для виконання технологічних операцій вирубування, 

перфорації, тиснення на перше місце виходить саме деформація стискання. Огляд технічної 

літератури показав, що досліджень проведених в цьому напрямку недостатньо. У зв’язку з цим 

неабиякий інтерес представляє розгляд стискання як основної деформації для певних 

технологічних операцій. Деформація стискання виникає в матеріалі при дії сил направлених 

перпендикулярно його площині. Якраз, для виконання вищезазначених операцій, дія сили буде 

направлена перпендикулярно до площини матеріалу. 

Для якісного і кількісного оцінювання змін, що проходять в матеріалі при здійсненні на 

нього механічної дії і після її припинення, здійснюють одноциклові дослідження та 

використовують метод оцінювання деформаційних властивостей матеріалів на основі 

комп’ютерного аналізу процесу їх навантаження і релаксації [2]. 

У роботі [1] описується розроблена в Російському державному університеті ім. 

А.М. Косигіна комп’ютерна установка «RELAX», що реалізує метод релаксаційної 

спектрометрії. Метод релаксаційної спектрометрії дозволив виділити три компоненти 

деформації і розрахувати шість показників, що найбільш повно описують пружні, в’язкі і 

пластичні властивості зразка матеріалу або системи матеріалів. Ці дані в загальному найбільш 

повно характеризують їх деформаційну поведінку, відображають рухомість різноманітних 

елементів його внутрішньої макро- і мікроструктури. 
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З використанням комплексу «RELAX» автором були проведені дослідження по 

оцінюванню деформаційних властивостей взуттєвих матеріалів і їх настилів при стисканні. 

Для використання деформаційних властивостей, матеріалів, що досліджувалися на даній 

установці, в програмне забезпечення авторами закладена реологічна модель, що приведена на 

рис. 3. 

Р
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Рисунок 3 – Реологічна модель, що використовується при дослідженні властивостей 

матеріалів методом релаксаційної спектрометрії 

 

Дана модель описується рівнянням вигляду [2]: 
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де 1Е  - модуль миттєвої пружності, МПа, що характеризує пружні властивості найбільш 

рухомих структурних елементів зразка, наприклад, сітки пучків волокон шкіри, що 

проявляються при швидкому навантаженні і відновленні деформації; 2Е  - модуль 

високоеластичності, МПа, що характеризує пружні властивості менш рухомих структурних 

елементів, наприклад, елементів внутрішньої структури волокон шкіри; 3Е  - рівновісний 

модуль пружності – сумарна характеристика пружних властивостей всіх елементів структури, 

що проявляється при достатньо великому часі спостереження; 0  - середнє напруження 

стискання; 1  - коефіцієнт в’язкості відповідно «швидкого» процесу релаксації (характеризує 

внутрішнє тертя більш рухомих структурних елементів, наприклад, сітки пучків волокон 

шкіри); 2  - коефіцієнт в’язкості «повільного» процесу релаксації (характеризує внутрішнє 

тертя більш мілких структурних елементів шкіри); 3  - коефіцієнт пластичної в’язкості 

(характеризує внутрішнє тертя при незворотній пластичній деформації зразка); t  - час 

розвитку пластичної деформації (час навантаження). 

Рівновісний модуль пружності визначається за наступною формулою: 

3 1 21/ (1 / 1 / )Е E E  .                                                    (3) 

Постійні часу «швидкого»  та «повільного» процесу релаксації: 
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Параметри 1Е , 2Е , 3Е , 1 , 2 , 3  визначаються із аналізу графіку релаксації 

деформації: 

0 0 0
1 2 3

1 2 2 3 1 3

1 1 1 2 2 2 3 3 3
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                     (5) 

На основі проведених експериментів зі зразками шкіри шавро, комплексним матеріалом 

заготовки верху взуття (основа – гладка еластична шкіра хромового дублення з природною 

лицьовою поверхнею, зміцнюючий матеріал – трикотаж з термоклеєвим покриттям), шкіри 

верху взуття авторами робіт [2, 9, 10] були визначені діапазони зміни основних деформаційних 

показників для даних матеріалів. Але асортимент полімерних матеріалів великий. Тому в 

подальшому необхідно проводити дослідження для визначення основних параметрів процесу 

релаксації і для інших матеріалів, що застосовуються для виготовлення виробів легкої 

промисловості. 

Висновки: 1. Вивчення деформації, що проходить в матеріалах при стисканні, необхідне 

для прогнозування поведінки цих матеріалів при виконанні технологічних операцій легкої 

промисловості, що представляє значний науковий і практичний інтерес.  

2. Аналіз існуючих методів прогнозування деформаційних властивостей матеріалів 

виявив важливість і складність вирішення даної проблеми, недостатню вивченість, 

необхідність проведення подальших досліджень для інших нових матеріалів, що не 

досліджені. 

3. Проведений аналіз існуючих механічних моделей та їх застосування для моделювання 

пружних, в’язко-пружних, в’язко-пружно-пластичних властивостей матеріалів показав 

можливість використання моделей для моделювання взаємодії робочих органів машин з 

матеріалами при виконанні технологічних операцій під час виготовлення виробів легкої 

промисловості. 

4. Отримані авторами експериментальні дані можна використати при дослідженні 

обладнання для виконання операцій легкої промисловості. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ 

ОПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье проведен анализ механических моделей и аналитических зависимостей для 

описания материалов для производства изделий легкой промышленности. Изучение деформации, 

происходящей в материалах при сжатии, необходимо для прогнозирования поведения этих 

материалов при выполнении технологических операций легкой промышленности, представляет 

большой научный и практический интерес. Анализ существующих методов прогнозирования 

деформационных свойств показал важность и сложность решения данной проблемы, 

недостаточную изученность, необходимость проведения дальнейших исследований для новых 
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материалов, которые появляются и не исследованы. Проведенный анализ существующих 

механических моделей и их применение для моделирования упругих, вязкоупругих, вязко-упруго-

пластических свойств показал возможность использования моделей для моделирования 

взаимодействия рабочих органов машин с материалами при выполнении технологических 

операций при изготовлении изделий легкой промышленности. Полученные экспериментальные 

данные можно использовать для исследования оборудования для выполнения операций легкой 

промышленности. 

Ключевые слова: материал, легкая промышленность, механическая модель, моделирование 

свойств. 

 

Ph.D. Polishchuk O.S., prof. Burmistenkov O.P., prof. Karmalita A.K., Solodeeva L.V. 

ANALYSIS OF MECHANICAL MODELS AND ANALYTICAL CONSEQUENCES FOR 

DESCRIPTION OF MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF LIGHT INDUSTRIES 

 

Main objective of this work is development of a method of optimization at information transfer on 

communication channels in the conditions of their noisiness. Adaptation of the transmission scheme to the 

changing conditions of the channel is necessary for effective implementation of data transmission in single-

user and multiuser systems. 

In this project the problem of optimization of parameters of communication of many frequency 

channels for the purpose of minimization of the power of the transmitter necessary for achievement of a 

certain transmission rate is considered. Implementation of this method results in need of use of discrete 

transmission rates. It leads to the fact that parameters of the real transmission scheme of data differ from 

an ideal solution of a problem of optimization that leads to some increase in required power of the 

transmitter. Thus, it is possible to expect increase in efficiency of adaptive system in case of use of set of 

encoding schemes / modulation with a small speed of a step which can be implemented on the basis of the 

concept of multilevel coding. 

Here the new adaptive transmission method for one - and the multiuser system was submitted. In case 

of a single-user system multilevel coding was used that allowed to increase the accuracy of the choice of 

speed of coding / modulation for separate sub channels. Besides, the way of assessment of bandwidth (and 

also spectral efficiency) adaptive systems which can function in the conditions of the channel with 

accidental independent transmission ratios that allows to estimate system performance in the field of small 

ratios signal / noise is offered. 

Also the analysis of the existing mechanical models was carried out and their application for 

modeling of elastic, visco-elastic, viscous and elasto-plastic properties showed a possibility of use of models 

for modeling of interaction of operating parts of machines with materials at execution of technological 

operations at production of products of light industry. 

The obtained experimental data can be used for a research of the equipment for execution of 

operations of light industry. 

Key word: material, light industry, mechanical model, modeling of properties. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

УДК 681.3.06:519.248.681                                             д.т.н., проф. Горбенко І.Д. (ХНУ) 

д.т.н., проф. Замула О.А. (ХНУ) 

Вдовенко С.Г. (НУОУ) 

 

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗАХИЩЕНОСТІ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ 

СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ OFDM 

 
Рівень інформатизації держави визначається насамперед розвитком інфокомунікацій, як 

сукупності мережевих ресурсів, призначених для виробництва і надання телекомунікаційних, 

інформаційних та інших послуг. З появою нових інфокомунікаційних технологій (ІКТ), 

використанням різних середовищ передачі (оптичне волокно, радіочастотний ресурс), систем 

мобільного зв’язку з'явилася можливість істотно підвищити продуктивність, ефективність і 

якість обслуговування телекомунікаційних мереж, а також розширити спектр послуг, які ними 

надаються. Функціонування цілої низки сучасних ІКТ здійснюється в умовах зовнішніх і 

внутрішніх впливів, обумовлених, з одного боку, дією природних перешкод, перешкод від інших 

радіотехнічних систем, що функціонують на близьких частотах або в спільній ділянці діапазону 

частот, з іншого боку, - навмисних перешкод, створюваних станціями протидії з метою 

радіоелектронного придушення діючих систем. Можливими стратегіями станції протидії є: 

визначення змісту повідомлень при використанні легальними абонентами алгоритмів 

криптографічного захисту даних; фальсифікація повідомлень; порушення цілісності даних; 

постановка різних типів перешкод і інше. Тому, до ІКТ, особливо, критичного призначення, 

пред'являються все більш жорсткі вимоги щодо забезпечення ефективності їх функціонування 

(швидкості передачі інформації, достовірності передавання інформації, живучості, 

завадозахищеності, інформаційної безпеки). Підвищені вимоги до швидкого прийняття рішення і 

доведення до виконавців (користувачів) інформації в умовах внутрішніх і зовнішніх впливів, в 

значній мірі не враховується існуючими інформаційними технологіями. Існує протиріччя між 

жорсткими вимогами щодо забезпечення скритності, конфіденційності, цілісності, 

достовірності даних, що зберігаються і передаються по провідних і бездротових лініях зв'язку, з 

одного боку, і існуючими моделями, методами і технологіями управління телекомунікаційними 

мережами, інформаційною безпекою, послугами і якістю обслуговування, з іншого боку. 

Основними шляхами вирішення зазначеного протиріччя є підвищення завадозахищеності 

(зокрема, енергетичної, структурної та інформаційної скритності) та інформаційної безпеки 

ІКС на основі удосконалення методологічних основ побудови ІКТ шляхом розробки методів 

інформаційного обміну, методів синтезу нових класів сигналів з необхідними ансамблевими, 

кореляційними і структурними властивостями. 

Ключові слова: захищеність інформації, інформаційна безпека, імітозахист, 

імітостійкість, криптографічний сигнал, мультиплексування сигналів з ортогональним 

частотним розділенням каналів, пропускна спроможність. 

 

Вступ та постановка проблеми. Розвиток технологій безпроводових комунікацій 

постійно формувався на основі досліджень форм сигналів. Як приклад можна привести 

використання технології мультиплексування сигналів з ортогональним частотним 

розділенням каналів (далі OFDM) в сучасних бездротових системах зв'язку широкосмугового 

доступу (WiMAX, WiFi, LTE та ін.). Застосування такої технології дозволяє підвищити 

інформаційну ємність системи при обмеженій смузі пропускання, швидкість прийому-

передачі даних, наблизивши її до пропускної спроможності каналу, збільшити скритність 

передачі і стійкість перед перешкодами прийому сигналів, і як наслідок, забезпечити постійно 

зростаючі потреби користувачів мереж в високошвидкісних з'єднаннях і мультимедійних 

сервісах. 
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По суті OFDM це схема модуляції, що використовує множину несучих. Канал ділиться 

на кілька субканалів. В OFDM високошвидкісний потік даних конвертується в кілька 

паралельних бітових потоків меншої швидкості, кожен з яких модулюється своєю окремою 

несучою. Вся ця множина несучих передається одночасно. Одна з переваг OFDM полягає в 

тому, що тривалість символу в допоміжній несучій значно більше в порівнянні з затримкою 

поширення, ніж в традиційних схемах модуляції. Все вищенаведене робить OFDM набагато 

стійкішою до між символьної інтерференції. 

Викладення основних результатів. Аналітично OFDM сигнал може бути 

представлений у вигляді [1]: 
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де k  - індекс піднесучої,  tSk - сигнал на k -піднесучий, kA  - амплітудна складова 

послідовності інформаційних символів, N  - кількість піднесучих, T - тривалість 

інформаційного символу. 

Структурну схему модулятора OFDM представлено в роботах [2-3]. У передавачі 

послідовний потік бінарних символів  nS  кодується завадостійким кодом, перемежовується 

і далі, за допомогою інверсного мультиплексування (демультиплексування), перетворюється 

в N  паралельних потоків, кожен з яких узгоджується (комплексно) з вихідним потоком  nS , 

використовуючи деякі сузір'я модуляції (квадратурну амплітудну модуляцію QАМ, 

квадратурну фазову модуляцію QPSK і ін.). Кількість виходів демультиплексора визначається 

кількістю піднесучих частот. Далі модульовані потоки 10 ,..., NXX  символів піддаються 

швидкому зворотному перетворенню Фур'є (ЗШПФ), яке переводить їх у цифрові відклики 

10 ,..., NXX  (в загальному випадку комплексні числа) в часовій області. Дійсна   ixRe  і 

уявна   ixIm  складові відкликів ix  1,...,0  Ni  піддаються цифро-аналоговому 

перетворенню (ЦАП). Отримані аналогові сигнали використовуються для модуляції 

відповідно синусоїди і косинусоїд (одержуваної зрушенням синусоїди на 90о) несучої частоти 

cf , Після модуляції сигнали підсумовуються, утворюючи сигнал )(tS , який надходить до 

каналу зв'язку. 

Ортогональність піднесучих дозволяє на прийомі виділити кожну з них із загального 

сигналу навіть в разі часткового перекриття їх спектрів. Оскільки піднесучи розташовуються 

впритул один до одного і навіть частково накладаються один на одного, спектральна 

ефективність модульованого OFDM сигналу є високою. Параметри піднесучих сигналів 

підбираються таким чином, щоб вони були по відношенню один до одного ортогональні, тобто 

для них виконується умова: 

                     02sin2sin
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1  dttftf k

T

,                                                       (2) 

де T  – тривалість переданого символу, 1f  і kf  –  частоти l-гo і k -гo несучих сигналів 

відповідно. 

Ортогональність несучих сигналів гарантує частотну незалежність каналів один від 

одного і, отже, відсутність міжканальної інтерференції. Для швидкої реалізації даної 

процедури використовують алгоритм зворотного швидкого перетворення Фур'є (ЗШПФ), 

тобто значення сигналу на вході блоку ЗШПФ відносяться до частотної області. На виході 

блоку ЗШПФ отримують значення сигналу у часовій області. Об'єднуючи всі значення, 

отримують складний OFDM сигнал. З урахуванням того, що ЗШПФ працює ефективно з 

масивами розмірності k2 , кількість піднесучих вибирається аналогічної кратності. 

Наприклад, в безпровідних системах зв'язку Wi MAX число піднесучих вибирається від 128 
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до 2048 і може займати смуги частот від 1,25 МГц до 20 МГц. Для кожної з піднесучих 

використовується свій вид модуляції в залежності від вимог і виду перешкод в каналі. На 

приймальному кінці виконуються зворотні операції, при цьому, замість цифро-аналогового 

перетворювача (ЦАП) використовують аналого-цифровий перетворювач (АЦП), замість 

ЗШПФ - пряме ШПФ. 

Передавач представлено на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема OFDM-модулятора 

 

Структура OFDM сигналу може бути досить складною оскільки складається з множини 

компонентів: 

- структура частотно-часового розподілу, що задана: початковою частотою, кроком сітки 

частот, кількістю піднесучих; 

- за часовими слотами, що задані: тривалістю символу, тривалістю захисного інтервалу; 

- вид маніпуляції: фазова (BPSK, QPSK, 8-PSK) або амплітудно-фазова квадратурна 

модуляція (QAM); 

- дискретні послідовності, які визначають закон (правило) маніпуляції фази 

високочастотної несучої, і задаються розмірністю сигнального простору; 

- вид символьної синхронізації; 

- наявність і вид завадостійкого кодування (код Ріда-Соломона, код Боуза-Чоудхурі-

Хоквінгема, турбокоди і ін.); 

- наявність і вид перемеження даних і ін. 

Наведені вище особливості структури OFDM сигналу можуть бути використані при 

побудові ІКТ, для яких вимоги забезпечення заданих показників захищеності від введення 

(нав'язування) неправдивих повідомлень, фальсифікації повідомлень; порушення цілісності 

даних, конфіденційності, завадостійкості прийому, скритності функціонування є 

визначальними. 

Однією зі складових (поряд з інформаційної скритністю) інформаційної безпеки є 

система імітозахисту (забезпечення цілісності) інформації. Математичний апарат системи 

імітозахисту включає криптографічний алгоритм імітозахищеного кодування інформації (це 

може бути алгоритм шифрування, код автентифікації, або інше перетворення) і алгоритм 

прийняття рішення про істинність отриманої інформації, а також ключову систему. По суті 

імітозахищеність є складною послугою, яка забезпечується наданням таких послуг як 

цілісність, справжність, (автентичність), а також застосуванням різних криптографічних 

протоколів з певними властивостями [4-5]. Як показали дослідження [6-7], забезпечити 

необхідну в ІКС імітозахищеність можливо на рівні джерела складних сигналів за рахунок 

збільшення розмірності простору сигналів, ступеня корельованності між ними, складності 

законів їх побудови. Згідно з наведеними визначеннями, для кількісної оцінки 

імітозахищеності може бути застосована теорія автентифікації Дж. Сімонса [8]. Саме Сімонс 

показав, що кількісний показник автентичності - ймовірність обману, може бути обчислено за 

виразом: 
 KCIP ,

обм 2  ,                                                  (3) 
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де  KCI ,  - кількість інформації, що вводиться в криптограму C  про ключі K

автентифікації. 

Проведемо аналіз виразу (3). 

1. Системи, в яких досягається рівність (3), відносять до систем, що володіють 

абсолютною стійкістю до омани. 

2. Для зменшення ймовірності омани необхідно збільшувати  KCI , . 

З урахуванням особливостей структури OFDM сигналу, імітостійкість  cI  залежить від 

розмірності сигнального простору (l), числа спроб  C  нав'язування (імітації), простору  Z  

компонент структури OFDM сигналу, (зокрема: початкова частота, крок сітки частот, кількість 

піднесучих і ін.), стратегій  X  нав’язування: 

     XCZFIc ,,,1 .                                                                (4) 

На рівні джерела складних сигналів (на фізичному рівні) ймовірність обману або 

нав'язування помилкового сигналу, є: 

  ilP


 2обм ,                                                                       (5) 

де il   - довжина імітовставки (коду автентифікації, розмірність сигнального простору). 

Покажемо можливість підвищення імітозахищеності бездротових комунікаційних 

систем, на основі використання різних класів дискретних маніпулюючих послідовностей 

(далі - ДП). В [9-13] представлені результати досліджень, які присвячені питанням синтезу, 

формування і дослідження властивостей нового класу ДП, - нелінійних дискретних 

криптографічних послідовностей (далі - КП). Синтез таких ДП і сигналів, які отримують, 

наприклад, шляхом маніпуляції фази високочастотної несучої за законом ДП, ґрунтується на 

застосуванні випадкових (псевдовипадкових) процесів, в тому числі, - ключових даних 

криптографічних алгоритмів, і при цьому, сигнали повинні володіти: абсолютною структуної 

скритністю щодо законів їх формування; покращеними ансамблевими властивостями 

(існувати практично для будь-якого значення періоду, мати значний об’єм системи сигналів); 

необхідними кореляційними властивостями, що дозволить забезпечити необхідні для того чи 

іншого додатка ІКС значення завдозахищеності, інформаційної безпеки та скритності 

функціонування системи. Особлива властивість систем криптографічних сигналів (КС): 

можливість їх відновлення в просторі і в часі із застосуванням ключів і ряду інших параметрів, 

які використовуються в процесі синтезу сигналів. 

Проведемо оцінку імітостійкості радіоканалу ІКС при вирішенні задачі розрізнення 

сигналів при застосуванні динамічного режиму зміни відповідності: біт 

повідомлення - складний сигнал, і різних систем сигналів. У табл. 1 наведено результати 

оцінки ансамблевих властивостей різних систем складних сигналів (М-послідовності, 

послідовності з трирівневим значенням функції взаємної кореляції (ПФВКТ), криптографічні 

сигнали (КС)), гранично досяжні значення максимальних бічних пелюсток функції взаємної 

кореляції (так звана «границя щільної упаковки») для відповідних періодів ДП, а також 

значення ймовірностей нав'язування, що отримані відповідно до виразу (5), при використанні 

в ІКС в якості фізичного переносника даних зазначених класів сигналів.  
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Таблиця 1 

Ансамблеві можливості систем складних сигналів 

 

Клас сигналів Період 

послідовності 

Значення 

«границі 

щільної 

упаковки» 

Число пар 

послідовностей 

Значення 

ймовірності 

нав’язування 

М- послідовності 31 9 3  

ПФВКТ 31 9 495  

КС 31 9 1465137  

М- послідовності 63 17 20 5 10-2 

ПФВКТ 63 17 975 1 10-3 

КС 63 17 12 214 869 8 10-7 

М- послідовності 127 27 36  

ПФВКТ 127 17 11610  

КС 127 27 9006648  

М- послідовності 255 36 28  

КС 255 36 17599  

М- послідовності 511 63 276  

ПФВКТ 511 33 147500  

КС 511 63 2666671  

М - послідовності 1023 100 435  

ПФВКТ 1023 65 338000  

КС 1023 100 5293538  

 

Аналіз даних табл. 1 показує, що запропонований метод синтезу складних нелінійних 

дискретних криптографічних сигналів, дозволяє формувати великі ансамблі дискретних 

послідовностей практично будь-якого періоду. Так для періоду послідовності N = 63 число пар 

КП, що задовольняють граничному значенню максимальних бічних пелюсток ПФВК - 17, 

становить 12 214 869. Для представника класу лінійних послідовностей - послідовностей з 

трирівневою функцією взаємної кореляції (множини Голда, які є оптимальними з точки зору 

функцій взаємної кореляції [14]), число пар сигналів, які відповідають даній границі становить 

- 975. Перевищення об’єму КС над ансамблем, складеного з М-послідовностей становить 

більш ніж 107 раз. Для періоду послідовності 1023 елементи, число пар КП, що задовольняють 

граничному значенню для бічних пелюсток функцій взаємної кореляції (ФВК) - 100, становить 

5293538, тоді як для представника класу лінійних послідовностей - М-послідовностей, число 

пар, які відповідають даній границі, становить – 435 , тобто перевищення об’єму системи 

сигналів становить більш ніж 105 разів. При незначному зниженні вимог до граничного 

значення максимального бічного піку ПВКФ, відповідно до якого здійснюється відбір 

сигналів (по суті, зниження завадостійкості прийому), можуть бути істотно покращені 

показники імітостійкості функціонування ІКС. Так, для періоду послідовності N = 127, 

збільшення значення границі на 1,2 дБ, дозволить збільшити об’єм ансамблю з М = 11610 (при 

границі 17), до 9 006 648 сигналів, при граничному значенні 27, тобто в 776 разів. Як випливає 

з даних табл. 1, значення ймовірностей нав'язування в разі застосування КС значно менше. Так 

при періоді послідовності L = 1023 – на чотири порядку менше, ніж при застосуванні М-

послідовностей і на порядок менше, ніж у разі застосування послідовностей з 3-х рівневою 

ПФВК. Покращення показника імітостійкості ІКС досягається завдяки тому, що КС мають 

поліпшені в порівнянні з лінійними класами сигналів, зокрема, М-послідовностями, 

ансамблеві властивості. У табл. 2 наведено результати розрахунку статистичних 
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77 10

22 10
58 10
71 10
23 10
55 10
33 10
66 10
73,7 10

32 10
63 10
72 10
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характеристик різних кореляційних функцій для широко використовуваних в системах зв'язку 

дискретних сигналів і, в тому числі, характеристики криптографічних ДП. Розрахунки 

проводилися для різних значень періоду ДП. Як статистичні характеристики кореляційних 

функцій були обрані: значення найбільших бічних викидів 
N

Rmax ; величина математичного 

очікування модуля викидів 
N

m R
; значення середньоквадратичного відхилення модуля викидів 

N

D
R
2

1

 і значення викидів 
 

N

D
R
2

1

. 

Таблиця 2 

Статистичні характеристики кореляційних функцій дискретних сигналів 

 

Тип сигналів Характеристики 
    

Характеристичні 

дискретні сигнали 

АФАК 1,0 - 1,8 0,5 0,4 0,5 

ПФАК 0,1 – 1,9 0,2 0,1 0,2 

МІФАК 1,4 - 2,6 0,6 0,5 0,8 

АФВК 1,9 - 3,2 1,0 0,8 1,0 

ПФВК 2,5 – 3,6 1,0 0,8 1,2 

СФВК 2.1 – 5,0 0,9 0,7 1,1 

М - послідовності 

АФАК 0,7...1,25 0,32 0,26 0,41 

ПФАК 1/  1/  0 0 

МІФАК 1,3...2,3 0,66 0,49 0,82 

АФВК 1,4...5,0 0,54 0,48 0,73 

ПФВК 1,9...6,0 0,8 0,62 1,0 

СФВК 2,0...5,1 0,83 0,62 1 

Криптографічні 

сигнали 

АФАК 1,2 – 1,9 0,5 1 1,1 

ПФАК 0,2 - 1,9 0,6 0,4 0,7 

АФВК 1,4 – 3,4 0,5 0,4 0,6 

ПФВК 1,9 – 5,2 0,7 0,5 0,8 

 

Аналіз даних, які наведено в табл. 2, свідчить про те, що значення максимальних бічних 

викидів КС, а також статистичні характеристики даного класу сигналів не поступаються 

відповідним характеристикам сигналів, побудованих на використанні М-послідовностей і 

характеристичних дискретних сигналів [15]. Зазначене, в свою чергу, свідчить про те, що 

використання КС забезпечує завадостійкість прийому сигналів не гірше, ніж при застосуванні 

зазначених вище сигналів, заснованих на лінійних законах формування. З даних таблиць 1-2 

також випливає, що варіюючи граничними значеннями рівня бічних пелюсток функції 

кореляції, в залежності від вимог, що пред'являються до ІКС, можуть бути вирішені завдання 

досягнення необхідних значень показників завадостійкості прийому сигналів, імітостійкості і 

скритності ІКС. 

Виконаємо оцінку захищеності ІКС від нав'язування помилкових повідомлень, якщо в 

системі застосовується (за законом управляючої послідовності) динамічний режим зміни 

відповідності: біт повідомлення – складний сигнал. В цьому випадку значення імовірності 

нав’язування хибного повідомлення  повнавP  (при рівно ймовірному виборі символів 

управляючої послідовності) може бути визначено за виразом: 

максR

N

R
m

N

1/2

R
D

N

 
1/2

R
D

N

N N
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   nkP  2повнав  ,                                                         (6)

 

де k2 - число можливих станів джерела управляючої послідовності, яке визначається 

ансамблем дискретних сигналів - переносників інформації; n  - довжина повідомлення, що 

надана в бітах. 

У таблиці 3 наведено значення імовірності нав’язування  повнавP  повідомлення для 

дискретних сигналів, отриманих на основі маніпуляції несучої по закону М-послідовностей, 

ПФВКТ і нелінійних КП. Як розмірність повідомлення обрано значення n=32. У розрахунках 

 повнавP , для випадку застосування в системі нелінійних КС, були відібрані послідовності, 

кореляційні характеристики яких близькі до оптимальних граничних значень з точки зору 

ПФВК   NR 5,1max  . 

Таблиця 3 

Значення імовірності нав’язування повідомлення для дискретних сигналів 

 

Період сигналу 
Значення  повнавP  для систем сигналів: 

М-послідовності ПФВКТ Нелінійні КС 

31 2-96 2-288 2-672 

63 2-96 2-320 2-768 

127 2-160 2-448 2-640 

1023 2-192 2-608 2-736 

 

Аналіз даних таблиці 3 показує, що в ІКС, які застосовують технології 

мультиплексування сигналів з ортогональним частотним розподілом каналів, значення 

 повнавP  для нелінійних КС значно менші, ніж у випадку використання лінійних класів 

сигналів. 

Висновки. Однією з основних тенденцій розвитку сучасних бездротових систем зв'язку 

широкосмугового доступу є стрімке поширення таких технологій як OFDM і MIMO 

(множинний вхід – множинний вихід / multiple-input multiple-output). Зазначені технології 

дозволяють досягти збільшення інформаційної ефективності в умовах багатопроменевого 

поширення і, як наслідок, забезпечити постійно зростаючі потреби користувачів мереж 

бездротового зв'язку в високошвидкісних з'єднаннях і специфічних мультимедійних сервісах. 

Для деяких додатків ІКС визначальним фактором при їх проектуванні та функціонуванні є 

стан захищеності систем обробки та зберігання даних, при якому забезпечено збереження 

конфіденційності, цілісності та доступності інформації, а також інших властивостей 

інформації та послуг: автентичності, спостереженості, незаперечності і надійності. При цьому 

розробка захищених бездротових систем зв'язку, які могли б надійно підтримувати  

мультимедійні додатки, що з'являються, стикається з низкою технологічних викликів, які 

вимагають серйозних дослідницьких зусиль. Один з таких викликів обумовлений вибором 

класів дискретних послідовностей, властивості яких в значній мірі визначають властивості 

фізичних переносників даних в ІКС. У роботі на основі аналізу структури OFDM сигналу 

наводяться оцінки захищеності ІКС від нав'язування помилкових сигналів і повідомлень 

шляхом застосування в якості фізичного переносника даних нелінійних дискретних 

криптографічних сигналів 
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д.т.н., проф. Горбенко И.Д., д.т.н., проф. Замула А.А., Вдовенко С.Г. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЩИЩЕНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

СВЯЗИ ШИРОКОРОЛОСНОГО ДОСТУПА НА ОСНОВЕ ОСОБЕНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

OFDM 

Степень информатизации государства определяеться прежде всего развитием развитием 

инфокомуникаций, как совокупности сетевых ресурсов, предназначеных для производства и 

оказания телекомуникационных, информационных и других услуг. С появленим нових 

инфокомуникационных технлогий (ИКТ), использованием различных сред передачи (оптоволокно, 

радиочастотный ресурс), систем мобильной связи появилась возможность существенно 

повысить продуктивность, ефективность и качество обслуживания телекомуникационных 

сетей, а также расширить спектр услуг, которые ими предоставляються. Функционирование 

целого ряда современных ИКТ осуществляеться в условиях внешних и внутренних влияний, 

обусловленых, с одной стороны, действием естественных помех, помех от других 

радиотехнических систем, которые функционируют на соседних частотах или на общем участе 

диапазона частот, с другой стороны - умышленых помех, создаваемых станциями 

противодействия с целью радио электронного подавления действующих систем. Возможными 

стратегиями станции противодействия являються: определение смысла сообщения при 

использовании легальными абонентами алгоритмов криптографической защиты данных; 

фальсификация сообщений; нарушение целостности даннях; постановка разных типов помех и 

др. Поэтому, к ИКТ, особенно относящимся к критической инфраструктуре, пред’являються все 

болем жосткие требования относительно обеспечения ефективности их функционирования 

(скорости передачи информации, достоверности передачи информации, живучести, 

помехостойкости, информационной безопасности). Повышеные требования к быстроте 

принятия решения и доведение до исполнителей (пользователей) информации в условиях 

внутренних и внешних влияний, в зачительной мере не учитываються существующими 

информационными технологиями. Существуют противоречия между жорсткими 

требованиями к обеспечению скритности, конфиденциальности, целостности, достоверности 

даннях, которые хранятся и передаються по проводным и беспрводным линиям связи, с одной 

стороны, и существующимими моделями, методами и технологиями управления 

телекомуникационными сетями, информационной безопасностью, услугами и качеством 
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обслуживания, с другой стороны. Основными путями решения данного противоречия являеться 

повышение помехозащищенности (особенно энергетической, структурной и информационной 

скрытности), а также информационной безопасности ИКС на основе усовершенствования 

методологических основ построения ИКТ путем разработки методов информационного обмела, 

методов синтеза нових клас сов сигналов с необходимыми ансамблевими, кореляционными и 

структурными свойствами. 

Ключевые слова: безопасность информации, защищенность информации, имитозащита, 

имитостойкость, криптографический сигнал, мультиплексирование сигналов з ортогональным 

частотным разделением каналов, пропускная способность. 
 

prof. I.Gorbenko , prof. A. Zamula, S.Vdovenko 

EVALUATION OF INDICATORS OF PROTECTION OF MODERN WIRELESS 

COMMUNICATION SYSTEMS OF BROAD-BORN ACCESS ON THE BASIS OF FEATURES OF 

OFDM TECHNOLOGY 

 

The degree of state informatization is determined primarily by the development of information 

communications, as a collection of network resources intended for the production and provision of 

telecommunications, information and other services. With the emergence of new information 

communication technologies (ICT), the use of various transmission media (optical fiber, radio frequency 

resource), mobile communication systems, it became possible to significantly increase the productivity, 

efficiency and quality of service of telecommunications networks, as well as expand the range of services 

provided by them. A variety of modern ICTs operate under conditions of external and internal influences 

caused, on the one hand, by natural interference, interference from other radio systems that operate on 

neighboring frequencies or on a common part of the frequency range, on the other hand, deliberate 

interference caused by counter stations for the purpose of radio electronic suppression of existing systems. 

Possible strategies of a counter station are: determining the meaning of a message when legal subscribers 

use cryptographic data protection algorithms; falsification of messages; violation of the integrity of the 

data; staging different types of interference, etc. Therefore, ICTs, especially those related to critical 

infrastructure, are increasingly subject to strict requirements regarding the efficiency of their operation 

(information transfer speed, reliability of information transfer, survivability, interference resistance, 

information security). Increased requirements for speed of decision making and bringing to the performers 

(users) of information in the context of internal and external influences, in a significant measure are not 

taken into account by existing information technologies. There are contradictions between the requirements 

for ensuring the privacy, confidentiality, integrity and reliability of data stored and transmitted over wired 

and wireless communication lines, on the one hand, and existing models, methods and technologies for 

managing telecommunication networks, information security, services and quality of service, on the other 

hand. The main ways to solve this contradiction is to increase the noise immunity (especially energy, 

structural and information secrecy), as well as information security of the ICS by improving the 

methodological foundations of ICT construction by developing methods of information measurement, 

methods for synthesizing new classes of signals with the necessary assemblies, correlation and structural 

properties. 

Key words: information security, imitation protection, imitation resistance, cryptographic signal, 

multiplexing of signals with orthogonal frequency division of channels, throughput. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

ЗЙОМКИ GPS ДАНИХ 

 
У статті запропоновано два напрями покращення точності позиціонування зйомки GPS 

даних та створення програмного забезпечення, доступного для непрофесійних користувачів, яке 

автоматично надає необхідні дані у загальному форматі. Дані напрями досягаються шляхом 

автоматизації процесу надання допоміжних даних, реалізації різних алгоритмів відстеження та 

порівняння їх результатів; аналізу методів підвищення точності позиціонування зйомки GPS 

даних; аналізу енергоспоживання. Отриманні результати демонструють мінімізацію апаратних 

компонент та зниження енергоспоживання, обидві складові призводять до ефектного скорочення 

витрат. Для того, щоб отримати покращення точності вимірювань нашої позиції, можна 

застосувати виправлення похибок іоносфери при використанні формату обміну IONEX. IONEX 

створений для покращення позиціонування, щоб задовольнити світові потреби GPS у загальному 

форматі даних, який дає змогу обміну, порівняння або поєднання ЗВЕ (загальний вміст 

електронів) карт. Даний формат підтримує 2-мірні та 3-мірні ЗВЕ карти. Формат IONEX 

також може підтримувати різні карти, які відповідають різним епохам. Файли даних IONEX 

створюються шляхом об'єднання вимірювань з великою кількістю 2-ядерних приймачів, які 

поширюються по всьому світу, поєднуючи вимірювання, отримані від GPS для геодинаміки. 

Автоматичне та прозоре постачання допоміжних даних спрощує роботу користувача з 

програмним забезпеченням. Користувачу необхідно просто записати знімок і запустити 

запропоноване програмне забезпечення. Без будь-якого ручного введення тег часу зчитується і 

надсилається в алгоритм та ефемериди, які містять інформацію про елементи Кеплера плюс 

корекції для гравітаційного поля Землі та інших сил, що забезпечують залежну від часу, точні 

значення супутникової орбіти, у форматі файлів RINEX автоматично завантажуються з FTP 

сервера, результат декомпресований і збережений в блоці обчислення після обробки. В той же час 

така ж процедура виконується для файлів IONEX, які надають інформацію, що необхідна для 

вирішення іоносферної затримки. Тому потенційному користувачеві просто потрібно 

переконатися, що підключення до Інтернету гарантується. Найкращі результати отримуються 

при використанні файлів IONEX, і, застосувавши всі корекційні рівні, можна видалити більшість 

систематичних помилок з вимірювань. 

Ключові слова: точність  позиціонування, зйомки GPS даних, алгоритми, допоміжні дані, 

навігаційна система 

 

Вступ та постановка завдання. Глобальна система позиціонування (GPS) - супутникова 

навігаційна система розроблена Міністерством оборони США на початку 70-х років. Перш за 

все, GPS розроблена для задоволення потреб урядових установ США та організацій, таких як 

Департамент Оборони, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного 

простору (НАСА) та Департамент транспорту, для тривимірної системи позиціонування, яка 

зможе забезпечити [1]: глобальне покриття, безперервність, наявність, можливість 

обслуговувати високі динамічні платформи. 

Незважаючи на своє військове походження, цивільна версія сигналу також була 

включена в початкову розробку. Спочатку точність цього сигналу була погіршена та 

контролювалася через вибіркову доступність. Однак її було видалено в 2000 році, що призвело 

до прориву цивільних додатків. В даний час GPS використовується для широкого кола 

цивільних і наукових додатків, які включають: позиціонування та навігацію, дослідження 

землі (від картографії до моніторингу руху тектонічних плит), відстеження тварин, 

моніторингу тропосфери та іоносфери та синхронізація в часі мережевого обладнання.  
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GPS в даний час є системою подвійного використання, до якої можуть звертатися як 

військові, так і цивільні користувачі. GPS забезпечує безперервну інформацію про 

місцеположення та час у будь-якій точці світу при будь-яких погодних умовах. GPS є 

однобічною (пасивною) системою, тому що вона служить необмеженій кількості 

користувачів, а також використовується з міркувань безпеки, тобто, користувачі можуть лише 

отримувати супутникові сигнали. 

Технології зйомки з GPS набувають все більшої популярності в науковій спільноті у 

зв'язку із тим, що вони передбачають мінімізацію апаратних компонент та зниження 

енергоспоживання, обидві складові призводять до ефектного скорочення витрат.  

Перша програма, яка дійсно підсилювала інтерес громадськості, була портативним 

автомобільним навігатором, який дозволив своєму користувачеві візуалізувати свою позицію 

на карті, спланувати маршрут і отримати маршрут руху до пункту призначення. З того часу ця 

сфера безперервно зростає, в результаті чого GPS використовується в повсякденному житті. 

Можливо, останнє важливе покращення на масовому ринку програм - це створення A-GPS 

(Assisted-GPS), яке запропоновано Федеральною Комісією Комунікацій США, яка мала на 

меті надавати інформацію про стан аварійної служби, таким чином сприяючи пошуково-

рятувальним операціям після екстрених дзвінків зі стільникових телефонів. 

Зовсім недавно з'явилася інша технологія позиціонування, що називається технікою 

моментальної зйомки, і очікується, що вона принесе нові перспективні програми для ручних 

пристроїв.  

На сьогодні в соціальних мережах з'являється нова тенденція: ділитися вашим місцем 

розташування з друзями та родиною. Ця тенденція тісно пов'язана зі зростаючою 

популярністю веб-сайтів соціальних мереж та розвитком смартфонів і цифрових камер. 

Додатки, які дозволяють ділитися локацією, вже є на ринку. Google Inc. розробила додаток 

"Google Latitude", що дозволяє користувачам мобільних телефонів поділитися своїм 

розташуванням за допомогою контактів. Інший додаток, який швидко набирає популярності - 

"Спортивний трекер", створений компанією Nokia, дозволяє своїм користувачам поділитися 

розташуванням та деталями своїх тренувань.  

Найпоширеніша соціальна мережа, Facebook, створила "Місця", що, за словами 

генерального директора компанії, Марка Цукерберга, дозволить користувачам поділитися 

тим, де вони весело і соціально провели час, подивитися, хто навколо них і дослідити нові 

місця. Компанія вважає, що служба GPS буде потужним  доповненням до соціальної мережі. 

В даний час в основному всі служби місцезнаходження отримують інформацію про 

позицію через найближчу стільникову вежу, точковий маршрутизатор Wi-Fi або вбудований 

GPS-приймач. Це стандартні апаратні приймачі, які вимагають відстеження сигналу GPS, щоб 

отримати позицію, перш ніж мати змогу поділитися нею. Ця операція відстеження споживає 

багато енергії з огляду на ручний пристрій (смартфон) та її безперервна робота швидко 

розряджає батареї. 

Зі зростанням популярності служб місцезнаходження, не можна не помітити цифрове 

фотографування, яке розвивається паралельно з розвитком соціальних мереж та технологій 

смартфонів. Крім простого обміну фотографіями, що є дуже поширеним на сьогодні, люди 

хочуть точно показати, де і коли фотографія була знята. 

Методи зйомки GPS можуть бути використані для географічних цифрових фотографій. 

У зв'язку із цим необхідно вирішити  наступні задачі: забезпечення всіх необхідних даних 

автоматично, у такий спосіб, щоб користувач не мав до цього відношення; покращення 

точності позиціонування, отриманої за допомогою методів зйомки GPS. 

Для вирішення поставлених задач, необхідно проаналізувати відстеження сигналів GPS, 

помилки GPS та отримані GPS дані. 

Основними завданнями підвищення ефективності зйомки GPS є: надання допоміжного 

часу і автоматичне завантаження ефемериди; реалізація алгоритмів допомоги: обчислення 

початкової позиції на основі вимірювань Доплера, зберігання початкового положення, 

перегляд супутників та збирання даних для нескінченних зйомок; корекція затримки 
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іоносфери (за допомогою використання файлів IONEX) та затримки тропосфери (за 

допомогою відповідної тропосферної моделі); корекція помилок відносності і загальної 

групової затримки; реалізація різних алгоритмів відстеження та порівняння їх результатів; 

аналіз загального підвищення точності; аналіз енергоспоживання. 

Проектуючи програмно-апаратний продукт на базі GPS, для непрофесійних 

користувачів, слід мати на увазі, що кінцевий результат повинен бути зручним для 

користувачів і повинен забезпечувати додаткові можливості за гроші, він повинен споживати 

як найменшу кількість енергії, і система має інтегровувати сьогоднішні тенденції 

мініатюризації. У цьому сенсі, мініатюризація та зменшення енергоспоживання відіграли 

важливу роль у сприянні вбудовуванню GPS – системи в ручні пристрої. 

Основна частина. Основна мета відстеження сигналу GPS полягає у вдосконаленні 

приблизних оцінок частоти та кодування фазових параметрів, отриманих під час відстеження 

сигналу та демодуляції навігаційних даних [2]. Дозвіл на відстеження в основному 

обмежується частотою дискретизації на клієнті.  

Відстеження сигналу – це метод подолання цього обмеження шляхом вирішення 

проблеми часу передачі та досягнення роздільної здатності сигналу кодованої фази. Тому, 

впровадження відстеження є найважливішим завданням, щоб досягти рівня точності, де 

помилки псевдодіапазону стають наступною межею точності. Помилки з псевдодіапазону 

об'єднують всі інші елементи, що підлягають виправленню навіть після ідеального 

відстеження сигналу. 

На рис. 1 представлено основну схему демодуляції. Системи відстеження, як правило, 

мають дві основні задачі: відстеження коду та відстеження носія. 

 

 

Вхідний 
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Дані
навігації
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Репліка 
коду PRN  

 

Рисунок 1 – Базова схема демодуляції 

 

Щоб мати змогу демодуляції навігаційних даних, перше завдання, яке має бути 

вирішене, це генерування точної репліки хвилі носія і множення її репліки на вхідний сигнал 

для усунення хвилі носія. Як правило, відстеження хвиль носія виконується за допомогою 

фазового автоналаштування частоти (ФАЧ) або системи автоматичного налаштування частоти 

(АНЧ). Через те, що біти даних навігації можуть призвести до фазових переходів, GPS 

приймачі зазвичай використовують петлю Костас (рис. 3). На відміну від ФАЧ, петля Костас 

нечутлива до 180° фазових зрушень, як показано на рис. 2. Основна мета петлі Костас полягає 

в тому, щоб зберегти всю енергію в синфазному плечі [2]. Щоб бути в змозі зробити точну 

репліку хвилі носія, використовується зворотний зв'язок, контрольований дискримінатором 

носія.  
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Рисунок 2 – Фазова діаграма: 

а) вхідний сигнал в фазі з локально створеною хвилею носія, б) локальний сигнал несучої 

хвилі встановлюється відносно вхідного сигналу, тому   представляє фазову помилку. 

Навіть для фазового переходу 1800 фазова помилка залишиться незмінною. 

 

Дискримінатор – це детектор помилок, який виражається як функція фази. На рис. 3 

функція дискримінатора tan
1  буде виводити фазову помилку. Фільтр носія 

використовується для фільтрації фазового дискримінатора, щоб компенсувати рух супутника 

і для передбачення доплерівської частоти. 
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Рисунок 3 – Діаграма петлі Костас 

 

де:  nD
k  – послідовність навігаційних даних після аналогово-цифрового сигналу 

перетворення і   є фазова помилка. 

Відстеження коду намагається синхронізувати певний код із вхідним сигналом, 

згенерованим локально. Відстеження коду, як правило, досягається за допомогою системи 

автоматичного налаштування по затримці (АНЗ), яка реалізує ранньо-пізній корелятор 

(рис. 4). Ця петля має забезпечити ідеально вирівняний код репліки.  
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Рисунок 4 – Автоматичне налаштування по затримці 

 

Після перетворення вхідного сигналу на основну смугу (це робиться шляхом множення 

вхідного сигналу на репліку несучої хвилі, яка була вирівняна за допомогою відстеження 

носія), локальний кодовий генератор виводить три кодових репліки:  ,EarlyE  omptPrP  і 

 LateL . Дані репліки затримуються відносно одна одної половинами чіпа, які множаться на 

сигнал основної смуги. В основному виконують три різні кореляції, і на основі найвищого 

кореляційного результату, код повинен бути затриманим, покращеним або залишеним 

недоторканим. Код ідеально вирівнюється, якщо співвідношення з копією забезпечує 

найвищий результат [2, 3]. Це показано на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Early-Prompt-Late кореляція 
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На вимірювання GPS – сигналу впливають декілька джерел помилок, які достатньо повно 

описані в наступних наукових видань. [3 - 5]. 

Аналіз цих джерел помилок дозволив визначитись у наступному. 

У деяких посиланнях, зміщення годинника космічного апарату, відхилення між кожною 

мережею годинників на супутниках та офіційним часом GPS, також класифікується як 

псевдодіапазон помилки, оскільки, як і всі часові помилки в системі, вони, безумовно, мають 

критичний вплив на вимірювання. 

Іоносфера є верхнім шаром атмосфери, що розширюється на висоті від 70 км до більше 

ніж 1000 км. Вона має високий вміст вільних електронів за рахунок фотоіонізації, яка 

виробляється за рахунок ультрафіолетової сонячної радіації. Ці електрони, електрично 

заряджені атоми та молекули навколо Землі створюють електромагнітну оболонку, 

виготовлену з іонізованого газу. Таким чином, GPS-сигнали не переміщуються при вакуумній 

швидкості світла під час подорожі через цей регіон, виробляючи затримки (помилки) в часі 

прибуття. 

Затримка іоносфери залежить від частоти сигналу f дисперсійного середовища та кутів 

нахилу.  

  ][
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Fppion  ,                                                       (1) 

 

де: TEC  - сумарний вміст електронів, виражається в електронах на одиницю поверхні; 

F pp - фактор нахилу або функція відображення, яка визначає збільшений шлях руху сигналу в 

межах іоносфери як функція від його кута. 

Іоносфера залежить від багатьох різних факторів: сонячного циклу, географічного 

положення та часу доби, – тому важко точно оцінити її значення. Для того, щоб надати певну 

інформацію про стан іоносфери, є вісім параметрів, заснованих на моделі, розробленій 

Клобучаром, які передаються в навігаційному повідомленні, що дозволяє одночастотним 

користувачам виправляти близько 60% іоносферної затримки. З іншого боку, подвійні 

частотні приймачі здатні коректувати близько 99,9% іоносферної затримки, скориставшись її 

частотною дисперсією. 

У даний час GPS є важливим інструментом для вивчення іоносфери та тропосфери. 

Міжнародна служба GNSS, а також інші агентства та науково-дослідні інститути, надають дані 

про загальний вміст електронів (ЗВЕ), що зберігаються в стандартному файловому форматі 

під назвою IONEX. Цей формат базується на першій теорії Штефана Шера у 1996 р., який 

суворо дотримувався формату RINEX. Остання версія IONEX підтримує обмін двовимірними 

і тривимірними ЗВЕ картами. 

Використання глобальних іоносферних карт надає більшу точність у обчисленні 

затримки іоносфери, а також дуже детальний опис природи іоносфери. Таким чином, файли 

IONEX можуть бути використані як допоміжні дані для корекції GPS даних, які приймаються 

одночастотним приймачем, виправляючи затримки іоносфери за псевдодіапазонними 

вимірами для досягнення більш точної позиції в подальшій обробці. 

Очевидно, що для їх використання потрібні додаткові ресурси обробки на нашому 

комп'ютері (не на клієнті), – це ціна, яку треба заплатити для кращої точності. Інший недолік 

полягає в тому, що файли IONEX щодня оновлюються, разом з 24-годинними навігаційними 

файлами RINEX, що вже використовуються. 

Тропосфера - найнижчий шар атмосфери. Він знаходиться на висоті 7 - 20 км, залежно 

від пори року і широти. Тропосфера містить майже 75% маси атмосфери і 99% її водяної пари 

та аерозолів. Тому більшість погодних феноменів  зустрічаються в тропосфері [3]. Тропосфера 

впливає на радіохвилі інакше, ніж іоносфера, так як вона не є дисперсійною, що означає, що 

вона не залежить від радіочастот. Проте радіохвилі заломлюються зміною показника 

заломлення, що спричиняє сцинтиляцію, деполяризацію або затримки. 
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Тропосферні затримки зазвичай виражаються як комбінація двох компонентів:  

"вологий" компонент, водяні пари, як правило, становлять близько 10% загального ефекту;  

"сухий" компонент, кисень та азот в гідростатичній рівновазі - це решта 90%. 

Завдяки своїй постійній варіації та непередбачуваності "вологий" компонент є найбільш 

складним. 

Методи зменшення похибки тропосфери включають використання диференціального 

GPS (DGPS), що враховують тропосферну затримку на основі значень кута піднесення та 

тропосферного моделювання. 

Похибки відносності викликають два різновиди різних помилок у системах GPS: з 

одного боку – ефект Саньяка і, з іншого боку - "Загальна відносність", що охоплює теорії 

Альберта Ейнштейна. 

Щодо ефекту Саньяка, фізичні закони зберігаються у всіх інерційних системах. Треба 

враховувати, що система GPS використовує дві різні системи координат: Земля-

централізована, Земля-фіксована та центр Землі інерціальний. У цьому сенсі користувач 

повинен враховувати корекцію обертання Землі під час польоту сигналу. 

Що стосується "Загальної відносності", то слід враховувати, що система GPS опирається 

на годинники орбіти, що літають на великих швидкостях і в різних гравітаційних площинах 

відносно поверхні Землі. Просторово-часова кривизна через масу Землі менша, ніж на 

поверхні Землі. Тому годинники, наближені до масивного об'єкта, здаватимуться 

повільнішими, ніж ті, що розташовані далі. Зауважимо, що вчені протидіяли цьому ефекту, 

тим самим сповільнивши частоту бортових атомних годин так, що коли вони опиняться на 

орбіті, годинники йтимуть з такою ж швидкістю, як і еталонні годинники на наземних 

станціях. Однак користувачеві все-таки потрібно виправити меншу частину проблеми - 

компонент залежний від високих швидкостей супутників [4]: 

)sin( krel EaFe   ,                                                         (2) 

 

де e  – ексцентриситет, a  – напівголовна геометрична вісь, Ek  - ексцентрична аномалія,
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Загальна затримка групи - затримка сигналу в схемі супутника: між моментом створення 

і його передачею через антену. Кожен супутник має різну затримку, і вона передається 

користувачеві в навігаційному повідомленні. Цей параметр слід враховувати для затримки, 

спричиненої одержувачем. Проте, така затримка є постійною для всіх сигналів, тому вона 

скасовується або поглинається в наземних рівняннях за рахунок зміщення годинника 

приймача. 

Зазвичай, приймач також отримує сигнали, які є не тільки безпосередньою точкою зору, 

але й деякими копіями, які були відбиті однією чи кількома перешкодами. Тому вони 

затримуються в часі і фазі - зміщені і ослаблені. Однак, їх внесок може спотворити спектр 

вхідних сигналів, зміщуючи вимірювання від кореляторів. 

Багатопроменевість - це найнижче явище, що обмежує точність, в технологіях 

диференційного GPS. Сьогодні існує кілька методів, що використовуються для пом'якшення 

або мінімізації ефектів багатопроменевого зв'язку. Ці методики можуть включати: 

використання декількох антенних літаків, використання фазових спостережень, усереднення 

вимірювань протягом 24 годин або реалізація дизайну приймача з кількома кореляторами або 

дуже вузької кореляційної функції. 

Всі ці методи вимагають модифікації апаратних засобів, що забезпечується лише 

дорогим професійним обладнання, але це не для масового ринку. Таким чином, єдиним, що 

залишає вибір, є моделювання, яке є досить складним в динамічному сценарії. З цієї причини 

не доцільно застосовувати будь-які багатопроменеві виправлення. 

Допоміжні дані – це всі дані, надані через зовнішнє джерело, а не GPS сигнал. 
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Основні допоміжні дані – це всі необхідні дані, які необхідно надати алгоритму для 

отримання позиціонування: час, координати користувача, ефемериди. 

Додаткові допоміжні дані – це дані, що використовуються під час вирішення проблеми 

покращення точності позиції. Файли IONEX, входять до цієї категорії. 

Застосовуючи алгоритми відстеження, ми маємо змогу отримати більш точні значення 

для коду фази і несучої частоти. Це має надати нам більш точні результати позиціонування. 

При реалізації алгоритмів відстеження для зйомки GPS даних ми повинні мати на увазі 

короткий проміжок часу зйомок, тому що це може спричинити невдачу конвергенції, тому ми 

повинні знайти альтернативні алгоритми. 

Через те, що на сигнали GPS впливає кілька різних помилок, які роблять різні внески, 

щоб отримати якомога точні позиції, ці помилки повинні бути пом'якшені, або принаймні 

зведені до мінімуму. 

Для генерації псевдодіапазонних вимірювань стандартного відстеження передбачається 

постійне створення коду репліки в приймачі, виконання кореляції вхідного сигналу, а потім - 

декодування навігаційного повідомлення із супутників GPS. Кодова фаза - це незалежний 

параметр часу коду PRN, виражена в чіпах, що фактично вказує, де у вхідному сигналі коду 

відповідає певний початок PRN [7]. 

Використовуваний дискримінатор - це нормалізований ранній мінус пізній 

дискримінатор і він характеризується наступним виразом: 
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де D - вихід дискримінатора, E  - рання складова, L  - пізній компонент. 
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де I E  - фазовий ранній компонент, QE
 - квадратурний ранній компонент, I L  - 

фазовий пізній компонент, QL
 - квадратурний пізній компонент. 

Дискримінатор набуває продуктивності, яка не залежить від ФАЧ [1, 2], використовуючи 

вихідні фази і квадратурні корелятори. Цей нормований дискримінатор виведе в ідеальному 

випадку для інтервалу корелятора ±0.5 помилку відстеження в мікросхемах ±0.5, як показано 

на рис. 6. 

Через те, що вивід дискримінатора залишається досить постійним при повторенні 

алгоритму відстеження для тієї ж частини сигналу, можна врахувати весь сигнал, обробляючи 

кожні мілісекунди самостійно [8,9]. Головна ідея полягає в тому, що ми повинні визначити 

загальну точку вимірювання для всіх каналів, які треба відстежувати. Ця спільна точка 

визначається відносно каналу з мінімальною кодовою фазою. Тому потрібно повторити 

алгоритм відстеження кілька разів, що на мільйонну секунди коротше, ніж час інтеграції [10]. 
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Рисунок 6 – Вихід дискримінатора і похибка коду 

 

Через дуже короткий час інтеграції виправлення, застосовані до кодової фази, були 

незначними. Алгоритм відстеження збігається після більш тривалого періоду часу - в деяких 

випадках близько 200 мс, як показано на рис. 7. 

 

 
Рисунок 7 – Вихідний сигнал дискримінатора 

 

Для того, щоб отримати кращу точність вимірювань нашої позиції, можна застосувати 

виправлення похибок іоносфери при використанні формату обміну IONEX. IONEX був 

створений для покращення задоволення світових потреб GPS у загальному форматі даних, 

який дає змогу обміну, порівняння або поєднання ЗВЕ карт [11]. Цей формат підтримує 2-мірні 

та 3-мірні ЗВЕ карти. Файл IONEX також може підтримувати різні карти, які відповідають 

різним епохам. Файли даних IONEX створюються шляхом об'єднання вимірювань з великою 

кількістю двоядерних приймачів, які поширюються по всьому світу в певних місцях, 

поєднуючи вимірювання, отримані від GPS для геодинаміки. 
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Висновки. Підсумовуючи вищезазначені підходи у вирішенні проблеми, доцільно 

виділити два конкретні аспекти: надання додаткових даних та покращення точності позиції. 

Автоматичне та прозоре постачання допоміжних даних спрощує роботу користувача з 

програмним забезпеченням. Користувачу необхідно просто записати знімок і запустити 

запропоноване програмне забезпечення. Без будь-якого ручного введення тег часу зчитується 

і надсилається в алгоритм та ефемериди, які містять інформацію про елементи Кеплера плюс 

корекції для гравітаційного поля Землі та інших сил, що забезпечують залежну від часу, точні 

значення супутникової орбіти, у форматі файлів RINEX автоматично завантажуються з FTP 

сервера, результат декомпресований і збережений в блоці обчислення після обробки. В той же 

час така ж процедура виконується для файлів IONEX, які надають інформацію, що необхідна 

для вирішення іоносферної затримки. Тому потенційному користувачеві просто потрібно 

переконатися, що підключення до Інтернету гарантується. Найкращі результати отримуються 

при використанні файлів IONEX, і, застосувавши всі корекційні рівні, можна видалити 

більшість систематичних помилок з вимірювань. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

СЪЕМКИ GPS ДАННЫХ 

 
В статье предложено два основных направления: улучшение точности позиционирования 

съемки GPS данных и создания программного обеспечения доступного для непрофессиональных 

пользователей, которое автоматически предоставляет необходимые данные в общем формате. 

Данные направления достигаются путем автоматизации процесса предоставления 

вспомогательных данных, реализации различных алгоритмов отслеживания и сравнения их 

результатов; анализа методов повышения точности позиционирования съемки GPS данных; 

анализа энергопотребления.  

Полученные результаты демонстрируют минимизацию аппаратных компонент и 

снижение энергопотребления, обе составляющие приводят к эффектному сокращения расходов. 

Для того, чтобы получить улучшение точности измерений нашей позиции, можно применить 

исправления ошибок ионосферы при использовании формата обмена IONEX. IONEX создан для 

улучшения позиционирования, чтобы удовлетворить мировые потребности GPS в общем 

формате данных, который позволяет обмен, сравнения или сочетание ОСЭ (общее содержание 

электронов) карт. Данный формат поддерживает 2-мерные и 3-мерные ОСЭ карты. Формат 

IONEX также может поддерживать различные карты, соответствующие различным эпохам. 

Файлы данных IONEX создаются путем объединения измерений с большим количеством 2-

ядерных приемников, которые распространяются по всему миру, сочетая измерения, полученные 

от GPS для геодинамики.  

Автоматическое и прозрачное предоставление вспомогательных данных упрощает работу 

пользователя с программным обеспечением. Пользователю необходимо просто записать снимок 

и запустить предложенное программное обеспечение. Без какого-либо ручного ввода тег времени 

считывается и направляется в алгоритм и эфемериды, которые содержат информацию об 

элементах Кеплера плюс коррекции для гравитационного поля Земли и других сил, 

обеспечивающих зависящую от времени, точные значения спутниковой орбиты, в формате 

файлов RINEX автоматически загружаются с FTP сервера, результат декомпрессованый и 

сохранен в блоке вычисления после обработки. В то же время такая же процедура выполняется 

для файлов IONEX, которые предоставляют информацию, необходимую для решения 

ионосферной задержки. Поэтому потенциальному пользователю просто нужно убедиться, что 

подключение к Интернету гарантируется. Наилучшие результаты получаются при 

использовании файлов IONEX, и, применив все коррекционные уровни, можно удалить 

большинство систематических ошибок по измерениям. 

Ключевые слова: ресурс точность позиционирования, съемки GPS данных, алгоритмы, 

вспомогательные данные, навигационная система  
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Ph.D. Dzhulii V.M, Ph.D. Lenkov E.S., Ph.D. Muliar I.V., Ph.D. Ohramovich M.M., Bonar V.O.  

STUDY OF METHODS FOR IMPROVING THE ACCURACY OF GPS DATA CHRONOMETRY 

POSITIONING 

 

The two approaches for improving the accuracy of GPS data chronometry positioning and the 

creation of software which couls be available to unprofessional users, which automatically provides the 

necessary data in a general format.are proposed in the article. These directions are achieved by automating 

the process of providing auxiliary data, implementing various tracking algorithms and comparing their 

results; analysis of methods for increasing the accuracy of GPS data chronometry positioning; power 

consumption analysis. 

The obtained results demonstrate the minimization of hardware components and the reduction of 

power consumption, both components lead to a spectacular cost reduction. In order to improve the accuracy 

of measurements of our position, corrections of ionospheric errors can be applied by using the IONEX 

exchange format. ONEX is created to improve positioning to meet the world's GPS needs in a common 

data format that allows to exchange, comparison, or combination calls (total electron content) of cards. 

This format supports 2-dimensional and 3-dimensional IDE cards. The IONEX format can also support 

different maps corresponding to different epochs. IONEX data files are created by combining 

measurements with a large number of 2-kernel receivers that are distributed all over the world, combining 

measurements derived from GPS for geodynamics. 

The automatic and transparent delivery of auxiliary data simplifies the user's work with the software. 

The user needs simply to record a picture and run the proposed software. Without any manual input, the 

time tag is read and sent to the algorithm and ephemeris, which contains information about Kepler's 

elements plus corrections for the Earth's gravitational field and other forces that provide time-dependent, 

accurate satellite orbit values, in the RINEX file format are automatically downloaded from FTP server, 

the result is decompressed and stored in the calculation block after processing. At the same time, the same 

procedure is performed for IONEX files that provide the information necessary to resolve the ionospheric 

delay. Therefore, a potential user just needs to make sure that the Internet connection is guaranteed. The 

best results are obtained by using IONEX files, and by applying all the correction levels, you can remove 

most of the systematic measurement errors. 

Key words: positioning accuracy, GPS data capture, algorithms, auxiliary data, navigation system 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПРОЦЕСОРА 

ЗІ СКОРОЧЕНОЮ СИСТЕМОЮ КОМАНД 

 
У сучасних умовах мікропроцесори стали основою більшості електронних пристроїв і 

систем. Жорстка конкуренція серед виробників цифрових мікропроцесорів зумовлює скорочення 

термінів на виконання проектних робіт і тенденцію до швидкого просування нових моделей на 

ринок, що призводить до обмеження часу і, досить часто, недосконалої організації процедур 

перевірки інтегральних компонентів виробником. 

За наявності жорстких обмежень на час діагностичних випробувань при серійному випуску 

цифрових процесорів, у виробників і споживачів зазначеної продукції виникає потреба у 

ефективних методах її діагностування з мінімальною тривалістю випробувань. Такі методи 

потребують застосування систематизованого підходу, що базується на використанні чітко 

формалізованих математичних моделей. 

В статі описано математичну модель для організації функціональної перевірки цифрового 

процесора зі скороченою системою команд. Запропонована математична модель орієнована на 

застосування при організації командно-керованого функціонального діагностування цифрових 

процесорів, спрямованого на комплексну перевірку коректності виконання вузлами 

діагностованого процесора характерних для них елементарних процесорних операцій. 

Математична модель містить описову складову в термінах теорії множин, графічно-

ілюстраційне і матричні представлення цифрового процесора зі скороченою системою команд. 

Ключові слова: технічна діагностика, функціональне діагностування, цифровий процесор, 

скорочена система команд. 

 

Вступ. На сьогоднішній день поняття цифрового електронного пристрою або системи 

майже автоматично асоціюється з поняттям “мікропроцесорна техніка”. Постійне 

вдосконалення технологій виробництва, збільшення функціональних можливостей і 

розширення сфер застосування цифрових процесорів зумовлюють жорстку конкуренцію серед 

виробників і постійне оновлення  модельного ряду. 

В умовах конкурентної боротьби серед виробників процесорів характерною стає 

тенденція до швидкого просування нових моделей на ринок, що зумовлює обмеження часу і, 

досить часто, недосконалість організації процедур перевірки цифрових процесорів 

виробником [1,2]. Крім того, майже неможливо виконати якісний вихідний контроль всіх 

процесорних елементів при серійному їх випуску, що зумовлено все зростаючою складністю 

цифрових процесорів як об’єктів діагностування та потребою у застосуванні великої кількості 

тестових перевірок [2,3], які, відповідно, потребують значних витрат часу. 

За таких умов постійно актуальним залишається питання вдосконалення існуючих і  

розробки нових методів діагностування цифрових процесорів, орієнтованих як на потреби 

виробників зазначених інтегральних компонентів, так і на потреби їх споживачів [4,6]. 

Особливо актуальним є питання діагностування моделей цифрових процесорів зі скороченою 

системою команд,  випуск яких значно перевищує випуск процесорів з повною системою 

команд (CISC) як за різноманіттям функціоналу і кількістю видів (процесори типу RISC,  

VLIW,  MISC, ASIP, сигнальні процесори, нейропроцесори процесори на програмованих 

логічних інтегральних структурах тощо), так і за загальною кількістю одиниць на ринку [5]. 

Постановка задачі. Проблеми діагностування сучасних процесорів пов’язані з 

надзвичайною складністю їх внутрішньої структурної і функціональної організації, а також з 

відсутністю можливості їх декомпозиції на окремо діагностовані складові через обмежену 

кількість доступних контактів [4]. За таких умов методи тестового детермінованого та 

ймовірнісного діагностування втрачають свою ефективність і перспективи набувають методи 
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функціонального, зокрема, командно-керованого діагностування [5,12-13].  

Складність цифрових процесорів зумовлює підвищені вимоги також і до методів 

функціонального діагностування, яке вже не може зводитись до простої перевірки здатності 

процесора виконувати характерний для нього набір команд з різними даними, а потребує 

застосування систематизованого підходу, що базується на використанні чітко формалізованих 

математичних моделей [5,6].  

На сьогоднішній день розроблено багато варіантів моделей, що використовуються при 

діагностуванні  процесорів: багаторівневі [4] і ієрархічно-конструктивні моделі [9], граф-

моделі [4,16,17], модель на основі напіврешітки індикаторів [8] та ряд інших [10-13,18]. Жодна 

з цих моделей не є універсальною і тому, при  виборі способу діагностування цифрових 

процесорів виникає потреба підбору, адаптації або створення моделі, адекватної наявним 

потребам. 

В даній роботі розглядається математична модель, призначена для організації командно-

керованого функціонального діагностування цифрових процесорів зі скороченою системою 

команд (ЦПССК), орієнтованого на перевірку коректності виконання вузлами діагностованого 

процесора характерних для них елементарних процесорних операцій. 

Основна частина. У використовуваних на сьогоднішній день діагностичних 

математичних моделях цифрових мікропроцесорів та цифрових мікропроцесорних пристроїв, 

як правило, наявні три основних складових частини: 

– графічна модель; 

– матрична модель; 

– арифметико-математична та математична інформаційно-описова модель. 

Графічні моделі володіють наочністю, відображають логіку взаємодії елементів об’єкта, 

проходження сигналів і даних. Графічні моделі використовуються для розробки алгоритмів 

діагностування, які розрізняють дефекти типу обрив і перевантаження. Подібні моделі, досить 

часто, мають обмеження: елементи можуть мати будь-яке число входів, але тільки один вихід. 

При дослідженні цифрових мікропроцесорів та цифрових мікропроцесорних пристроїв 

графічні моделі використовуються для наочного відображення структурних особливостей 

об’єкта діагностування. 

Матричні моделі зручні для обробки на електронно-обчислювальних машинах і не 

вимагають від користувача високої кваліфікації при підготовці вихідних даних. На їх базі 

можливий синтез як умовних, так і безумовних алгоритмів діагностування. Ці моделі мають 

обмеження на ступінь пошкодження об’єкта: при наявності кратних дефектів можливе 

встановлення неправдивого діагнозу. Вони широко використовуються при розробці засобів 

технічного діагностування і можуть подаватися у формі таблиці дефектів, матриці станів, 

таблиці функцій несправностей. При дослідженні цифрових мікропроцесорів та цифрових 

мікропроцесорних пристроїв матричні моделі використовуються, зокрема, для наочного 

відображення характеру покриття несправностей об’єкта діагностування використовуваними 

діагностичними тестами, а також для збільшення зручності роботи з діагностичними даними 

при синтезі діагностичних тестів та обробці отримуваних результатів. 

Арифметико-математична та математична інформаційно-описова модель 

використовуються для систематизації діагностичних даних, опису законів їх перетворення, 

обробки та аналізу. Математичні і інформаційні моделі використовуються, зокрема, при 

проектуванні засобів і систем технічного діагностування складних об’єктів радіоелектронної 

техніки на базі електронно-обчислювальних машин.  

Оскільки досконалої для постановки діагностичних експериментів інформації про 

цифрові мікропроцесори та цифрові мікропроцесорні пристрої, як правило, у фахівців-

діагностів немає (вона є комерційною таємницею розробників виробу), побудова 

математичної моделі базується на аналізі доступних даних про об’єкти діагностування. 

Як правило, основним джерелом інформації на цифрові інтегральні елементи, якими є, в 

тому числі, і досліджувані ЦПССК, є технічна документація їх виробника (datasheet).  

Більшість із наявних в технічній документації схем та описів  призначені для розробників 
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електронної апаратури, що можуть використовувати відповідні електронні компоненти. Для 

діагностування зазначена інформація має цінність при глибинному діагностуванні із 

застосуванням спеціалізованого високовартісного обладнання. 

Цінною інформацією для організації командно-керованого функціонального 

діагностування, що надається в технічній документації виробника, є схеми електричні 

структурні та функціональні, а також перелік і опис команд процесора. 

Виходячи з особливостей представлення ЦПССК в  технічній документації виробника, 

яка є основою для створення математичної моделі процесора як об’єкта діагностування, можна 

виділити наступні основні стартові складові для створення  моделі ЦПССК: 

 структурно-функціональні схеми електричні внутрішньої організації цифрового 

процесора; 

 опис системи команд. 

Структурно-функціональні електричні внутрішньої організації цифрового процесора 

відображують основні функціональні складові цифрового процесора, а також наявні 

електричні зв’язки між ними.  

Оскільки цифрові процесори, в тому числі і ЦПССК, будуються на основі типових вузлів 

цифрової електроніки (регістрів, арифметико-логічних пристроїв, мультиплексорів та 

демультиплексорів, схем пам’яті тощо), наведені в технічній документації виробника 

структурно-функціональні схеми електричні внутрішньої організації процесора дозволяють 

скласти уяву про його будову і принципи функціонування, тобто, можуть бути використані в 

математичній моделі для розробки методу функціонального діагностування ЦПССК. 

Отже, основними елементами структурно-функціональної схеми, що мають актуальність 

для математичної моделі методу функціонального діагностування ЦПССК, є набір 

функціональних вузлів, з яких складається процесор, та зв’язки між зазначеними 

функціональними вузлами процесора. 

Сформуємо інформаційно-описове математичне представлення  функціональних вузлів 

ЦПССК та зв’язків між цими вузлами з використанням інструментарію теорії множин. 

Для цього введемо в модель дві множини: 

W:{w1,w2,…,wj,…,wn} – множина функціональних вузлів ЦПССК як об’єкта 

діагностування; 

L:{l1,l2,…,li,…,lm} – множина зв’язків між функціональними вузлами ЦПССК. 

Як показують проведені дослідження, при проведенні командно-керованого 

функціонального діагностування ЦПССК такі характеристики наявних зв’язків liL між 

парами функціональних вузлів wjW і whW (j≠h), як розрядність, швидкодія та інші детальні 

їх властивості, не відіграють суттєвої ролі. Важливим є факт наявності зв’язків між 

функціональними вузлами wjW і whW (j≠h), через які може відбуватися обмін даними між 

вузлами при виконанні команд. 

Повертаючись до аналізу ЦПССК як об’єктів діагностування слід відзначити, що в 

процесорах є багато типових вузлів однакового призначення (регістри, арифметико-логічні 

пристрої, схеми керування), які відображені як елементи wjW. В той же час, при виконанні 

команд kgK, робота і реакція цих вузлів суттєво відрізняється, що має враховуватись і може 

бути використано для підвищення ефективності діагностичних випробувань.  

Тобто, в множині W можна виділити ряд підмножин, для функціонального 

діагностування елементів до яких можуть застосовуватися різні підходи. Зокрема, такими 

множинами є: 

– множина регістрових структур  WRG (WRGW); 

– множина елементів пам’яті WМ (WМW); 

– множина операційних пристроїв  WOP (WOPW); 

– множина комутаційних пристроїв (мультиплексорів і демультиплексорів) WMS 

(WMSW); 

– множина керуючих схем або схем управління WK (WKW) тощо. 



92 
 

Слід зазначити, що перелічені множини в множині W не мають перетинів (спільних 

елементів):  

WRGWМWOPWMSWK =, 

а в сукупності повинні утворювати початкову множину функціональних вузлів об’єкта 

діагностування W:  

WRGWМWOPWMSWK =W. 

Іншою важливою характеристикою для організації командно-керованого 

функціонального діагностування ЦПССК є, безпосередньо, склад команд процесора.  

Для представлення системи команд процесора введемо в модель відповідну множину: 

K:{k1,k2,…,kg,…,ks} – множина команд ЦПССК. 

Кожна команда kgK ініціює виконання одним або декількома функціональними 

вузлами wjW ЦПССК певного набору елементарних процесорних операцій (логічні операції, 

арифметичні операції, операції запису та зсуву двійкових значень тощо), що будемо 

класифікувати як мікрооперації процесора.  

Якщо позначити мікрооперації процесора як vq, то можна сформувати множину 

елементарних процесорних операцій ЦПССК V: 

V:{v1,v2,…, vq,…,vt} – множина елементарних процесорних операцій ЦПССК. 

Таким чином, дію будь-якої команди kgK можна визначити як активізацію певних 

функціональних вузлів wjW ЦПССК на виконання ряду характерних для цих вузлів 

мікрооперацій vqV. 

При цьому слід зазначити наступні особливості: 

– команди kgK можуть активізовувати різну кількість функціональних вузлів wjW 

ЦПССК (щонайменше два – виконавчий вузол і схему керування); 

– команди kgK можуть ініціювати виконання функціональними вузлами wjW ЦПССК 

різної кількості мікрооперацій vqV (наприклад, команда зсуву в регістрі реалізується однією 

мікрооперацією, а проста команда логічної операції типу AND – двома: заданим варіантом 

логічного перетворення даних і фіксацією результату в цільовому регістр)і. Інші команди 

можуть задіювати додатково супутні мікрооперації модифікації порівняльних ознак тощо; 

– функціональними вузлами wjW ЦПССК може виконуватись різна кількість  

мікрооперацій vqV (наприклад, мультиплексор може забезпечувати лише комутацію слова 

даних, регістр – запис і зсув  слова даних, арифметико-логічний пристрій – множину 

мікрооперацій логічних і арифметичних перетворень даних). 

Недоліком отриманого представлення моделі методу функціонального діагностування 

ЦПССК в термінах теорії множин є низька наочність та погана пристосованість для 

програмно-алгоритмічної реалізації методу. 

Повертаючись до аналізу вже наявних даних моделі зазначимо, що множини 

функціональних вузлів W, зв’язків між функціональними вузлами L та команд K можуть бути 

сформовані при підготовці до проведення командно-керованого функціонального 

діагностування ЦПССК за даними технічної документації від виробника зазначеного 

процесора. Множина опису елементарних процесорних операцій V ЦПССК може бути 

сформована на підставі знань про принципи дії цифрових процесорів зазначеного класу та 

фахового (експертного) аналізу складу множин функціональних вузлів W, зв’язків між 

функціональними вузлами L та команд K із застосуванням, знову ж таки, описових даних 

технічної документації від виробника процесора. 

В той же час, множини функціональних вузлів W, зв’язків між функціональними вузлами 

L та команд K є основою для створення графічної і матричної складових математичної моделі. 

Графічні моделі цифрових мікропроцесорів та цифрових мікропроцесорних пристроїв 

призначені для формалізованого наочного відображення структурної організації об’єкта 

діагностування і представляються орієнтованим графом G(V, U) [17], де V – множина вершин 

графа, відповідна вузлам структурної моделі wjW; U – множина дуг, відповідна зв'язкам між 

зазначеними вузлами, тобто, елементам liL (кожен зв'язок liL між будь-якими двома 



93 
 

блоками wqW і wsW (q≠s), можна відобразити як зв'язок типу wj-wk). Таким чином, граф G(V, 

U) [17] в нашій моделі можна інтерпретувати як граф G(W, L). 

Матричні моделі зручні для автоматизованої обробки діагностичних даних та для 

відображення взаємозалежностей (взаємозв’язків) між елементами математичної моделі.  

Для функціонального діагностування ЦПССК матричну складову використаємо для 

відображення здатності команд kgK задіювати вузли об’єкта діагностування wjW, а також 

активізовувати вузли об’єкта діагностування wjW до виконання характерних для них 

операцій vtV. Тобто, відобразимо у вигляді матриці Pw дані покриття для перевірок 

функціональних вузлів об’єкта діагностування wjW командами kgK, а у вигляді матриці Pv – 

дані покриття для перевірок типових операцій vtV об’єкта діагностування командами kgK. 

Таким чином, матриця покриття Pw в математичній моделі процесу функціонального 

діагностування ЦПССК буде представляти собою прямокутну матрицю розмірності n*s, де n 

і s, відповідно, кількості елементів множин  W і K (n=|W|, s=|K|). Значення елементів p(w)ij 

матриці Pw будемо визначати за правилом: 
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Матриця покриття операцій Pv в математичній моделі процесу функціонального 

діагностування ЦПССК буде представляти собою прямокутну матрицю розмірності t*s, де t і 

s, відповідно, кількості елементів множин  W і K (t=|V|, s=|K|). Значення елементів p(v)ij матриці 

Pv будемо визначати за правилом: 
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Висновки. Запропонована математична модель орієнована на застосування при 

організації командно-керованого функціонального діагностування цифрових процесорів зі 

скороченою системою команд, спрямованого на комплексну перевірку коректності виконання 

вузлами діагностованого процесора характерних для них елементарних процесорних 

операцій. Математична модель містить описову складову в термінах теорії множин, графічно-

ілюстраційне і матричні представлення цифрового процесора зі скороченою системою команд. 
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 к.т.н., доц. Чорненький В.И., Рябая Л.А. 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ  

ПРОЦЕССОРОВ С СОКРАЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ КОМАНД 

 

В современных условиях микропроцессоры стали основой большинства электронных 

устройств и систем. Жесткая конкуренция среди производителей цифровых микропроцессоров 

приводит к сокращению сроков на выполнение проектных работ и обусловливает тенденцию к 

быстрому продвижению новых моделей на рынок, что приводит к ограничению времени и, 

зачастую, несовершенной организации процедур проверки интегральных компонентов 

производителем. 

Из-за наличия жестких ограничений на время диагностических испытаний при серийном 

выпуске цифровых процессоров у производителей и потребителей указанной продукции возникает 

потребность в эффективных методах диагностирования с минимальной продолжительностью 

испытаний. Такие методы требуют применения систематизированного подхода, основанного на 

использовании четко формализованных математических моделей. 

В статье описано математическую модель для организации функциональной проверки 

цифровой процессора с сокращенной системой команд. Предложенная математическая модель 

ориентирована на применение при организации командно-управляемого функционального 

диагностирования цифровых процессоров, направленного на комплексную проверку корректности 

выполнения узлами диагностируемого процессора характерных для них элементарных 

процессорных операций. Математическая модель содержит описательную составляющую в 

терминах теории множеств, графическое иллюстрационное и матричные представления 

цифрового процессора с сокращенной системой команд. 
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MODEL FOR FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF THE DIGITAL PROCESSOR WITH A 

REDUCED INSTRUCTION SET 

 

In modern conditions, microprocessors have become the basis of most electronic devices and systems. 

Fierce competition among manufacturers of digital microprocessors leads to shorter deadlines for project 

work and the tendency to quickly move new models to the market. This leads to a limitation of time and, 

often enough, an imperfect organization of procedures for checking integral components by the 

manufacturer. 

With strict restrictions on the time of diagnostic tests in the serial release of digital processors, 

manufacturers and consumers of microprocessors need effective diagnostic methods. Verification of the 

processor must be performed with a minimum number of tests to reduce the time of diagnosis. Such methods 

require of a systematic approach based on the use of clearly formalized mathematical models.  

The article describes a mathematical model for organizing a functional diagnosis of a digital 

processor with a reduced command system. The proposed mathematical model is orientated to perform 

functional diagnostics of digital processors with command control. The purpose of the diagnosis is to 

comprehensively verify the correctness of execution by the nodes of the processor of elementary operations 

that are triggered by commands. The mathematical model contains a descriptive component in terms of the 

theory of sets, graphic model and matrix parts. The descriptive component consists of four sets: a plurality 

of functional nodes, a plurality of links between functional nodes, a plurality of commands, and a plurality 

of elementary processor operations of a digital microprocessor. The graphic model is intended to reflect the 

structural organization of the object of diagnosis. 

In the matrix part there is a matrix of the functional nodes checks of and the matrix  of the typical 

operations checks in the diagnostic object. Matrix models are used for automated processing of diagnostic 

data and for displaying interdependencies between elements of a mathematical model. 

Key words: technical diagnostics, functional diagnostics, digital processor, abbreviated system of 

commands. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ 
 

У статті проведений аналіз існуючих геоінформаційних систем (ГІС) та технологій для 

оперативного отримання інформації у вигляді електронних карт, окремих інформаційних 

тематичних шарів під час планування та виконання бойових завдань.  

Розкриті переваги ГІС-технологій, що уможливлюють отримання необхідної інформації 

командирами, що приймають рішення. Всім вимогам, що висуваються до програмних засобів, які 

можуть бути використані при формуванні географічної інформаційної системи під час 

планування та виконання бойових завдань, задовольняють системи ArcGIS. На вибір ArcGis, як 

базової системи впливають критерії відкритості і можливості гнучкого розширення функціоналу 

системи. Геоінформацій́ні системи ArcGIS дозволяють поєднати зображення території 

електронного відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні з інформацією 

табличного типу у вигляді моделі. Можливість розроблення додаткових програмних модулів для 

розв’язання різноманітних задач «під користувача» - саме це дозволяє використовувати їх для 

моделювання тактичної обстановки в ГІС військового призначення. 

Застосування ГІС технологій для оперативного отримання інформації про місцевість у 

вигляді електронних карт, окремих інформаційних тематичних шарів з результатами 

проведеного геопросторового аналізу стану місцевості, тематичних шарів додаткової інформації 

про місцевість або явища на ній при виконанні бойових завдань, знаходять все більше 

використання та дозволять підвищити оперативність управління військами.  

Ключові слова: геоінформаційні системи, візуалізація, шари геопросторової інформації, 

ArcGIS., геобаза даних. 

 

Вступ. Аналіз досвіду війн та збройних конфліктів, умов підготовки та ведення бойових 

дій на сході України свідчить про те, що максимальна реалізація бойових можливостей частин 

та підрозділів Збройних Сил України значною мірою залежить від детального аналізу 

тактичної обстановки району зосередження.  

Склад інформації, необхідної органам управління і штабам в процесі їх діяльності, все 

більше нагадує листковий пиріг, з постійно зростаючою кількістю шарів – видів 

використовуваних даних. Крім даних про місцевість зростає потік використовуваної в процесі 

управління військами оперативне-тактичної, розвідувальної, метео та геофізичної інформації, 

яку необхідно аналізувати і враховувати при підготовці та проведенні дій. Уже сьогодні 

необхідні різновиди даних в необхідних обсягах не можуть бути прийняті, оброблені і 

інтегровані з використанням існуючих технічних засобів органами військового управління під 

час прийняття оперативних рішень на проведення бойових дій [1]. 

На теперішній час, геоінформаційні технології знаходять все більше застосування при 

створенні та оновленні картографічної інформації – основи для цифрових карт місцевості, які 

поступово замінюють традиційні паперові карти.  

Аналіз системи топогеодезичного забезпечення Збройних Сил України її завдання та 

мети, перелік спеціальних картографічних документів, що виготовляються топографічною 

службою Збройних Сил України в інтересах топогеодезичного забезпечення, показав:  

на відміну від організації забезпечення інформацією про місцевість провідними країнами 

світу, топогеодезичне забезпечення практично не використовує інструментарію ГІС при 

наявності підготовленої наявної бази геопросторової інформації; 

не використовуються ГІС технології для розв'язання військово-прикладних задач, не 

реалізовані можливості, які надають інструменти геопросторового аналізу території та 

вивчення стану місцевості, з метою скорочення часу на прийняття рішення командирами, за 
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рахунок подання результатів геопросторового аналізу даних у вигляді електронних карт 

придатності ділянок місцевості [2]. 

Враховуючи те, що сучасна практика вимагає від топогеодезичного забезпечення 

наближення напрацьованих напрямків до сучасних потреб військ виникає необхідність 

розроблення нових форм подання інформації про місцевість із застосуванням ГІС .  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка задачі. На сьогодні, з – поміж 

усіх класів інформаційних систем, які дають змогу одночасно маніпулювати інформаційними 

компонентами, практично поза конкуренцією геоінформаційні системи (ГІС) [1, 2]. Спочатку 

ГІС було створено для ефективного управління географічною інформацією, її аналізу та 

відображення, проте можливості сучасних ГІС дозволяють опрацьовувати й інші різновиди 

інформації. Загальна структура ГІС містить підсистеми збирання даних, зберігання даних, 

цифрового оброблення даних, візуалізації та інтерактивного аналізу інформації, а також 

телекомунікаційну підсистему [3, 4]. 

Саме тому дослідження застосування ГІС технологій для оперативного отримання 

інформації про місцевість у вигляді електронних карт, окремих інформаційних тематичних 

шарів з результатами проведеного геопросторового аналізу стану місцевості, тематичних 

шарів додаткової інформації про місцевість або явища на ній при виконанні бойових завдань, 

знаходять все більше використання. 

Мета роботи: Провести аналіз існуючих геоінформаційних систем та технологій для 

оперативного отримання інформації під час планування та виконання бойових завдань. 

Розкрити переваги ГІС-технології, що уможливлюють отримання необхідної інформації 

командирами, що приймають рішення. 

Викладення основного матеріалу. Планування та проведення бойових дій неможливе 

без якісної і актуальної картографічної та іншої геопросторової інформації, тому саме ГІС-

технології уможливлюють отримання такої інформації командирами або іншими особами, що 

приймають рішення, своєчасно та в належних обсягах. 

Геоінформаційні системи використовуються для планування розвідки й спеціальних 

операцій, визначення цілей, аналізу місцевості та взаємної видимості супротивних сторін, 

формування оптимальних маршрутів пересування з урахуванням конкретної бойової 

обстановки, стану місцевості та метеорологічних умов, прихованості і т. ін., управління 

веденням бою, складання планів і графіків перевезення особового складу та вантажів, тощо.  

Вирішення цих задач можливе в структурі програмного і апаратного забезпечення 

процесу підтримки прийняття рішення, якою на сучасному етапі має стати географічна 

інформаційна система. Географічна інформаційна система – апаратно-програмний комплекс, 

що забезпечує збирання, зберігання, оброблення, доступ, відображення і розповсюдження 

просторово-координованих даних [5, 6].  

Спектр завдань оборони й національної безпеки доволі широкий, проте можно виділити 

найтиповіші завдання, рішення яких реалізовується на застосуванні ГІС, а саме: 

1. розвідка і спостереження об'єктів; 

2. проведення операцій на суші та морі; 

3. бойове і матеріально-технічне забезпечення військ (логістика); 

4. антитерористичні та попереджувальні заходи, тощо [7]. 

У сучасних умовах такі завдання через їх складність часто вирішуються об'єднаними 

зусиллями підрозділів різних силових відомств, а іноді й спільно із військовими 

контингентами кількох країн. У кожному такому разі планування та проведення операції 

неможливе без якісної і актуальної картографічної та іншої геопросторової інформації, тому 

саме ГІС-технології уможливлюють отримання такої інформації командирами або іншими 

особами, що приймають рішення, своєчасно та в належних обсягах [8]. 

На теперішній час значного поширення набули повнофункціональні геоінформаційні 

системи. В табл. 1 наведені основні можливості найпоширеніших і найбільш функціональних 

ГІС. 
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Таблиця 1 

Порівняння географічних інформаційних систем 

 

Геоінформаційна 

система 
ArcGIS Карта 2005 MapInfo 

QuantumGis 

(QGIS) 

Країна, 

фірма-виробник 

США, ESRI Росія,Панорама США, 

MapInfo 

Corporation 

Латвия 

Операційні 

системи 

WіndowsХР, 10, 

UNIX, Linux 

WіndowsХР,  10 , 

UNIX 

Windows 10, 

ХР 

Windows 10, 

ХР 

Формати даних Імпорт з 50 

форматів 

в формат, 

інтеграція з 

сучасним 

промисловими 

СУБД 

DGN, SXF/TXF, 

S57, MIF/MID, 

Shape, DXF/DBF, 

GRD, GEN, PCX, 

TIFF, GEOTIFF, 

BMP, JPEG 

Більше 40 

форматів 

MIF/MID, 

F20S, Shape, 

PCX, BMP, 

TIFF, ATL 

Робота з 

космічними та 

аерознімками 

+ + + - 

Робота з 

зовнішніми 

базами даних 

+ + + - 

Кількість 

проекцій 

Більше 2000 Більше 50 Більше 80 3 

Створення 

бібліотек умовних 

знаків 

+ - - - 

Створення 

власних 

інструментів 

+ + + + 

Функції 

ГІС-аналізу 

Більше 100 Більше 30 Більше 20 Більше 20 

Графічний 

редактор 

+ + - + 

Підтримка GPS + + + + 

Друк карти + + + + 

 

З інших геоінформаційних систем, що подані в табл. 1, не всі є повнофункціональними. 

ГІС „Microstation” праціє тільки з однією картографічною проекцією, не реалізує функцій ГІС-

аналізу, власних інструментів, тобто не має вбудованої мови програмування, не має змінних 

бібліотек умовних знаків. ГІС „MapInfo” є потужною і розповсюдженою системою, але вона 

не має можливості створення бібліотек умовних знаків, а це є необхідною умовою роботи з 

вітчизняними геопросторовими даними [8, 9]. 

Використовують ГІС-технології у збройних силах та споріднених з ними відомствах 

(поліція, прикордонна служба, розвідувальні відомства та ін.) США, Великобританії, 

Німеччини, Швеції. У цих відомствах геоінформаційні системи використовуються, як 

прикладні програмні системи, на всіх рівнях військового управління – тактичному, 

оперативному, стратегічному. 
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Геоінформаційні системи використовуються для планування розвідки й спеціальних 

операцій, визначення цілей, аналізу місцевості та взаємної видимості супротивних сторін, 

формування оптимальних маршрутів пересування з урахуванням конкретної бойової 

обстановки, стану місцевості та метеорологічних умов, прихованості і т. ін., управління 

веденням бою, складання планів і графіків перевезення особового складу та вантажів, тощо.  

У збройних силах Швеції для виконання різноманітних тактичних і оперативних завдань 

широко застосовується комплексний програмний продукт GeoPres, оснований на ArcView GIS 

и MapObjects, розширених і доповнених, з урахуванням військових, вимог. Крім того, 

геоінформаційні системи використовуються у військових частинах і підрозділах при створенні 

тактичних карт, плануванні конвоїв, виявленні та аналізі цілей, контролі обстановки, а також 

в інших зв'язаних додатках. 

При виконанні завдань оперативного рівня геоінформаційні системи використовуються 

як засоби контролю та аналізу оперативної обстановки, планування ракетно-артилерійських і 

авіаційних ударів, логістики, навігації, моделювання, тощо. 

При стратегічному плануванні за допомогою ГІС-технологій здійснюються: узагальнене 

планування операцій в рамках театру воєнних дій, управління військовими угрупованнями, 

територіями та ресурсами, планування ракетно-ядерних і ракетних ударів, наступів і 

оборонних заходів, довгострокове моделювання і оцінювання наслідків проведення крупних 

операцій, та інше. 

Картографічна інформація використовується для уточнення місця розташування своїх 

підрозділів, вогневих точок противника, виявлених за допомогою космічних знімків, тощо. 

Вся оброблена інформація централізовано за допомогою систем зв’язку передається на 

мобільні пристрої командних пунктів [8,10]. 

Підрозділи Бойової територіально-інформаційної системи (Combat Terrain Information 

System) Інженерних військ Армії США мають у своєму штатному арсеналі цілу низку ГІС-

засобів разом з модулями: 

1. Arcgis NetWork Analist – для аналізу маршрутів руху військ. 

2. ArcInfo – для просторового моделювання. 

3. ArcScene і ERDAS Imagine Virtual GIS – для тривимірної візуалізації місцевості. 

4. ArcLogistics – для управління парком бойової техніки, оптимізації маршрутів її 

пересування та ін.  

Як один з основних напрямків своєї діяльності по підвищенню бойових можливостей 

об'єднаних збройних сил і підготовці їх до спільних операцій військове керівництво США 

визначило реалізацію концепції ведення воєнних дій у єдиному інформаційному просторі з 

використанням об'єднаних інформаційно-керуючих мереж (NCW – Network–Centric Warfare). 

Відповідно до цієї концепції передбачається за допомогою впровадження у військах 

передових інформаційних технологій (високопродуктивних комп'ютерів, сучасного 

програмного забезпечення, цифрових систем передачі даних) поєднувати, розосереджені у 

великому бойовому просторі, різнорідні сили й засоби (особовий склад; органи та пункти 

управління й бойового забезпечення; озброєння і військову техніку наземного, повітряного й 

морського базування) у формування з високою мережевою архітектурою – глобальні та 

локальні інформаційні мережі [11]. 

У сухопутних військах США для своєчасного і якісного оброблення та подання в 

необхідному вигляді геопросторової інформації (цифрові карти, зображення зйомки земної 

поверхні й ін.), яка використовується в процесі планування та управління підрозділами, 

широко застосовується система розроблення цифрових топографічних карт – Digital 

Topographic Support System (DTSS). Вона є складовою частиною АСУ сухопутних військ 

«ABCS» [12,13]. 

За допомогою цієї системи можливо створювати кольорові цифрові карти місцевості. 

Використані в даній системі пакети прикладних програм ERDAS Imagine і ESRI ArcGis 

дозволяють наносити на зображення місцевості координатну сітку (створювати зображення 

карти на рис. 1) і обстановку, виділяти тематичні шари, графічно позначати умови 
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навколишнього середовища, прохідність місцевості для різних видів техніки, формувати 

картографічну базу даних, проводити верстку документів, а також виконувати інші спеціальні 

завдання. 

  
Рисунок 1 – Зображення місцевості на основі космічного знімку 

 

 

Основне призначення ГІС – надання органам управління усіх рівнів доступу до 

просторових даних про місцевість і об’єкти на ній в реальному режимі часу або близькому до 

нього із забезпеченням наочної форми їх представлення.  

ГІС зберігає геопросторову інформацію у вигляді набору тематичних баз даних, що 

поєднуються з модельними та розрахунковими функціями для маніпулювання та 

перетворення їх у просторову інформацію [14]. 

Будь-яка географічна інформація містить відомості про просторове положення, 

наприклад, прив’язку до географічних чи інших координат. 

Для використання в ГІС дані повинні бути перетворені у відповідний цифровий формат. 

Багато даних переведені у формати, які сприймаються ГІС-пакетами. Для багатьох типів 

просторових 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.  

З поширенням цифрової та електронної картографії, її використанням у військовій сфері, 

з’явилась можливість розробляти бойові графічні документи за допомогою пакетів 

прикладних програм геопросторового оброблення даних.  

Підтримка прийняття рішення є основною функцією геоінформаційного забезпечення у 

військовій сфері. Доцільним буде виділити основні напрями використання геопросторової 

інформації для вирішення задач силового протистояння, що забезпечують підтримку 

прийняття рішення командирами різних рівнів: 

1. Аналіз простору проведення військової операції з точки зору можливостей 

застосування живої сили, озброєння і військової техніки; 

2. Аналіз простору проведення військової операції з урахуванням розвідувальної 

інформації щодо розташування ворожих сил і тактико-технічних характеристик озброєння і 

військової техніки противника; 
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3. Моніторинг за проведенням військової операції; 

4. Просторово-часовий аналіз проведеної військової операції [9,14]. 

Вирішення цих задач можливе в структурі програмного і апаратного забезпечення 

процесу підтримки прийняття рішення, якою на сучасному етапі має стати географічна 

інформаційна система. Географічна інформаційна система – апаратно-програмний комплекс, 

що забезпечує збирання, зберігання, оброблення, доступ, відображення і розповсюдження 

просторово-координованих даних [6,7].  

Широкі можливості для виконання наведених завдань надає лінійка ArcGIS Defense 

Solutions з інтегрованого набору програмних продуктів ArcGIS, розробленого провідною 

американською компанією ESRI (Environmental Systems Research Institute). Програмні 

продукти цієї компанії пройшли тривалий шлях розвитку і увібрали в себе досвід багатьох 

розробників і користувачів, тому на сьогодні ArcGIS – найпотужніша ГІС зі зручним 

інтерфейсом і розширюваною об'єктною моделлю. Її складова – лінійка ArcGIS Defense 

Solutions – містить такі програмні продукти: ArcGIS Military Analyst, Military Overlay Editor, 

Grid Manager. 

ArcGIS Military Analyst – це потужний програмний продукт з відкритою модульною 

структурою, який надає можливість здійснювати статистичне та аналітичне оброблення даних, 

поданих у растровому або векторному форматі. 

Програма Military Overlay Editor забезпечує оперативну підготовку, редагування та 

видання картографічних матеріалів у системі умовних топографічних знаків APP–6A 

specifications, що застосовується у блоці НАТО. 

Програма Grid Manager дає можливість розкреслювати аркуш карти відповідно до 

визначеної картографічної проекції, узгоджувати контури та інші лінійні елементи протяжних 

об'єктів при зшиванні суміжних аркушів карти, тощо. 

Окрім названих вище, у складі інтегрованого пакета ArcGIS є також програмний продукт 

Image Server, розроблений спеціально для роботи з величезними масивами аерокосмічних 

зображень. ArcGIS Image Server зберігає зображення у форматах GeoTIFF, JPEG, BIL, 

маніпулює з ними як у цілому, так і частинами, обробляє та перетворює згідно із запитами. 

Програмне забезпечення Image Server дає змогу здійснювати такі операції над 

зображеннями: 

1. Вибірку файлів зображень, а також їх фрагментів; 

2. Геометричне корегування та ортотрансформування; 

3. Перетворення яскравості й контрастності; 

4. Підвищення детальності аерокосмічного зображення (pan-sharpening); 

5. Монтаж безшовних зображень з окремих знімків;  

6. Колірну і тіньову "відмивку" рельєфу;  

7. Перетворення за допомогою модулів користувача (plugins).  

Пакет ArcGIS також є основою інструментарію Commercial/Joint Mapping Toolkit 

(C/JMTK), який кілька років тому було розроблено на замовлення National Geospatial–

Intelligence Agency у рамках Програми створення інтернет–орієнтованої системи 

відображення узагальненої оперативної обстановки Joint WebCOP (Web–Based Common 

Operational Picture). Система Joint WebCOP призначена для нового покоління військових 

автоматизованих систем C4ISR, особливістю яких є широке використання тих переваг, що 

надають сучасні інформаційні технології, зокрема інтернет та ГІС-технології. В системах 

C4ISR нового покоління реалізована можливість миттєвого (on-the-fly) доведення 

розвідувальної інформації від багатьох джерел до користувача (командира або іншої особи, 

що приймає рішення), а її аналіз здійснюється в динаміці, виходячи з вимог і умов 

оперативного управління процесами наведення та знищення цілей. 

Програмний інструментарій C/JMTK побудований на загальноприйнятих стандартах і 

має масштабовану архітектуру з можливістю редагування і поновлення даних кожним з 

багатьох користувачів. Ще одна важлива властивість C/JMTK – відкрите середовище 

розроблення (open development environments), що дає змогу з мінімальними витратами 
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розробляти різноманітні додатки для виконання численних завдань управління, аналізу, 

доставки та візуалізації геопросторової інформації, які виникають під час функціонування 

систем C4ISR або інших систем подібного призначення. 

Інструментарій C/JMTK, розроблений спільно компаніями ESRI, AGI (Analytical Graphic 

Inc.), Leica Geosystems AG, у своєму складі має такі засоби: 

ArcIMS (масштабований картографічний інтернет-сервер); 

ArcSDE (потужний сервер просторових даних – шлюз для зберігання, управління і 

використання просторових даних у системі управління базами даних для різних клієнтських 

додатків, зокрема ArcIMS і ArcGIS Desktop); 

Map Objects Java Edition і Military Overlay Editor (видавнича система друкування карт із 

символьними позначеннями бойової обстановки за американським стандартом MIL–STD–

2525B або натовським стандартом APP–6A). 

Для користувачів високотехнологічна система Joint WebCOP з інструментарієм C/JMTK 

надає можливості автоматичного оброблення даних та інтегрування даних від різних джерел і 

відображення результатів у графічній формі на дисплеї, візуалізації бойової обстановки, 

оперативного створення та візуалізації картографічних матеріалів та ін. Завдяки своїм 

чисельним перевагам система Joint WebCOP з інструментарієм C/JMTK використовується вже 

не тільки в США, але й у деяких інших країнах (Німеччина, Іспанія) [14]. 

Всім вимогам, що висуваються до програмних засобів, які можуть бути використані при 

формуванні географічної інформаційної системи військового призначення, задовольняють 

системи ArcGIS, виробник Інститут дослідження навколишнього середовища США 

(Environmental Systems Research Institute). Система ArcGIS має більший функціональний набір 

картографічних проекцій, дозволяє обробляти більше форматів даних і реалізовувати більше 

функцій ГІС–аналізу. 

ArcGIS – це набір інтегрованих програмних додатків: ArcMap, ArcCatalog і ArcToolbox, 

призначених для вирішення ГІС-задач будь-якого рівня. 

За допомогою ArcGiS є можливість ефективно працювати, самостійно організовуючи і 

створюючи просторові дані, дістаючи доступ до географічних даних в локальній мережі 

організації або в мережі Інтернет. ArcGIS надає широкі можливості просторового аналізу, 

редагування даних і створення карт високої якості на їх основі.  

Додаткові модулі до продуктів ArcGIS 

ArcGIS Spatial Analyst містить набір функцій для просторового моделювання та аналізу: 

інтерполяція різними методами, створення растрових даних, просторова фільтрація та 

растрова алгебра, гідрологічний аналіз, побудова профілів, зон видимості і об'ємів. Дозволяє 

вирішувати безліч аналітичних задач, наприклад, виявлення просторових взаємозв'язків, 

побудова вартісних поверхонь, багатофакторний аналіз і визначення відповідних місць 

розташування. 

ArcGIS 3D Analyst надає користувачам функції моделювання та аналізу поверхонь, а 

також програми для створення і тривимірного відображення моделей місцевості як локального 

(додаток ArcScene), так і глобального (додаток ArcGlobe) масштабу. Інформація про рельєф і 

двовимірні просторові дані, що становлять основу тривимірної моделі місцевості, можуть бути 

доповнені реалістичними моделями об'єктів, написами та анімацією. 

ArcGIS Geostatistical Analyst містить набір інструментів для геостатистичного аналізу 

просторових даних та побудови статистично достовірних поверхонь, виявлення глобальних і 

локальних трендів, аномалій і взаємозв'язків між наборами даних. 

ArcGIS Schematics дозволяє автоматично створювати і відображати схеми, побудовані 

на основі геометричних мереж, що зберігаються в базі геоданих. Вбудований механізм дає 

можливість оперативно створювати схеми мереж у різних графічних представленнях, які 

визначаються користувачем, і забезпечує інтерактивний зв'язок схеми і просторових даних. 

ArcPress for ArcGIS – програмний растеризатор, що дозволяє виводити картографічний 

матеріал у стандартних для друку форматах. Вирішує задачі кольороподілу, підготовки і 

виведення на друкуючі пристрої. 
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ArcGIS Publisher призначений для публікації проектів, створених в настільних 

продуктах, для перегляду в безкоштовному додатку ArcGIS ArcReader. ArcGIS Publisher 

забезпечує захист проектів від несанкціонованого використання і тиражування, виконує 

архівацію даних для подальшого поширення. 

ArcGIS Survey Analyst – поліпшує традиційні технологічні процеси по збору та обробці 

геодезичної інформації. Всі необхідні інструменти тісно інтегровані з фукнціоналом 

настільних ГІС, що дозволяє забезпечити безперервний процес роботи в 

багатокористувальницькому режимі. 

ArcGIS Tracking Analyst дозволяє відображати і вивчати динаміку розвитку різних подій 

чи явищ, створювати системи спостереження за об'єктами в режимі реального часу, планувати 

хід розвитку подій, забезпечувати управління та координацію оперативних дій. 

ArcGIS Data Interoperability забезпечує роботу з просторовими даними в 70 форматах 

(GML, XML, DWG / DXF, Microstation Design, MapInfo MID / MIF і TAB, Oracle і Oracle Spatial, 

Intergraph GeoMedia Warehouse та ін.) Дозволяє створювати описи власних форматів для 

читання, імпорту та експорту з ArcGIS, а також перекладати дані зі стандарту в стандарт. 

Maplex for ArcGIS істотно знижує трудомісткість підготовки картографічного матеріалу. 

Включає унікальний механізм автоматичної розстановки написів відповідно до заданих 

правил, функції для вирішення конфліктних ситуацій, перенесення і використання абревіатур. 

ArcScan for ArcGIS – програмний векторизатор. Основною функцією є перетворення 

відсканованих паперових карт у векторні шари. Модуль інтегрований в середу ArcGIS, 

використовує всі можливості для редагування растрових і векторних даних. 

Production Line Tool Set (PLTS) for ArcGIS – спеціалізоване програмне середовище для 

створення автоматизованого виробництва картографічної продукції. Містить в собі повний 

набір простих у використанні інструментів контролю якості даних, дозволяє створювати бази 

знань картографічних специфікацій і виробляти картографічну продукцію в цифровому та 

друкованому вигляді [14]. 

Пакет програмного забезпечення корпорації ISRI – ArcGIS використовується 

частинами топографічної служби Збройних Сил України для створення, оброблення та 

видання електронних карт в інтересах військ.  

Більшість аналітичних процедур, які інтегровані в пакет ArcGIS ґрунтуються на 

растровому представленні моделі просторових даних, реалізація їх обробки здійснюється з 

використанням операцій картографічної алгебри.  

Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС досить різноманітні. До складу 

блоку аналізу геопросторової інформації в зазначеному програмному продукті входить до 50 

різних аналітичних процедур, які, в сукупності, складають потужний арсенал засобів 

просторово-часового аналізу і моделювання.  

Проведений аналіз програмного забезпечення провідних виробників світу, яке 

використовується для організації заходів геопросторового та топогеодезичного забезпечення, 

дозволяє зауважити таке:  

програмне забезпечення, яке розглянуто, в цілому дозволяє вирішувати основні 

завдання та мету забезпечення інформацією про місцевість; 

визначені основні напрями використання геопросторової інформації для вирішення 

військово-прикладних задач, але є потреба в створенні додаткових інструментів оброблення 

інформації для рішення конкретних військово-прикладних задач.  

Висновки 

1. Проведено аналіз вбудованих алгоритмів та методів прогнозування 

геоінформаційного програмного комплексу ArcGIS. 

2. Програмне забезпечення ArcGIS, дозволяє організувати та проводити топогеодезичне 

забезпечення військ, в контексті розв’язання задач моделювання видів бойових дій. 

3. Застосування ГІС технологій для оперативного отримання інформації про місцевість 

у вигляді електронних карт, окремих інформаційних тематичних шарів з результатами 

проведеного геопросторового аналізу стану місцевості, тематичних шарів додаткової 
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інформації про місцевість або явища на ній при виконанні бойових завдань, знаходять все 

більше використання та дозволить підвищити оперативність управління військами.  
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 к.т.н. Лоза В.М., к.т.н. Савран В.О., Швайко В.Г. 

ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

В статье проведен анализ существующих геоинформационных систем и технологий для 

оперативного получения информации в виде электронных карт, отдельных информационных 

тематических слоев при планировании и выполнении боевых задач. 

Раскрыты преимущества ГИС-технологии, что позволяют получить необходимую 

информацию командирам для принятия решения. Всем требованиям, предъявляемым к 

программным средствам, которые могут быть использованы при формировании географической 

информационной системы во время планирования и выполнения боевых задач, удовлетворяют 

системы ArcGIS. На выбор ArcGis, как базовой системы влияют критерии открытости и 

возможности гибкого расширения функционала системы. Геоинформационные системы ArcGIS, 

позволяют совместить изображение территории, электронное отображение карт, схем, 

космического, аэро-изображения земной поверхности с информацией табличного типа в виде 

модели. Возможность разработки дополнительных программных модулей для решения 

различных задач под пользователя - именно это позволяет использовать их для моделирования 

тактической обстановки в ГИС военного назначения. 

http://www.docstoc.com/docs/41571113/Digital-Topographic-Support-System---Terrain-Analysis
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Применение ГИС технологий для оперативного получения информации о местности в виде 

электронных карт, отдельных информационных тематических слоев результатам проведенного 

геопространственного анализа состояния местности, тематических слоев дополнительной 

информации о местности или явления на ней при выполнении боевых задач, находят все большее 

применение и позволит повысить оперативность управления войсками. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, визуализация, слои геопространственной 

информации, ArcGIS., геобаза данных. 
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Ph.D. Savran V.О., Schweiko V.G. 
A GROUND AND CHOICE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND 

TECHNOLOGIES IS DURING PLANNING AND IMPLEMENTATION OF COMBAT MISSIONS 

 

In the article a proveden analysis of the existent geographic information systems and technologies is 

for the operative receipt of information as electronic maps, separate informative thematic layers during 

planning and implementation of combat missions. To reveal the advantages of GIS technology, which 

enables the decision makers to obtain the necessary information. All requirements for software that can be 

used to create a geographic information system during planning and execution of combat missions satisfy 

ArcGIS systems. The choice of ArcGis as a base system is influenced by the criteria of openness and the 

possibility of flexible expansion of the functional system. ArcGIS geographic information systems allow you 

to combine images of the area of electronic mapping of maps, diagrams, cosmic, and aero-images of the 

earth's surface) with information of a tabular type as a model. Ability to develop additional software modules 

for solving various tasks "for the user" - this allows them to use them to simulate the tactical situation in 

GIS military appointment. The use of GIS technologies for the rapid information on the terrain in the form 

of electronic maps, separate information thematic layers with the results of geospatial analysis of the 

terrain, the thematic layers of additional information on the terrain or phenomena on it in the execution of 

combat tasks, are finding increasing use and will increase the efficiency of management troops. 

Strategic planning with the use of GIS technologies involves: general planning of operations in 

theater of war, management of military factions, territories and resources, missile and missile shield 

planning, offensive and defensive measures, long-term modeling and evaluation of the consequences of 

major operations, and other. 

Key words: geoinformation systems, visualization, layers of geospatial information, ArcGIS., 

Geobase data. 
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ПЕДАГОГІКА ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ 

 

 

УДК 629.734.7                                                             к.військ.н. Думенко М.П. (ГШ ЗСУ) 

Вербовенко О.П. (ГШ ЗСУ) 

Гутник А.В. (ГШ ЗСУ) 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОТРЕБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 

ОФІЦЕРСЬКОМУ СКЛАДІ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ 

ВІДПОВІДНО ДО РЕАЛЬНИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ 

ЗАГРОЗ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

У статті проаналізовано механізм визначення потреб у підготовці осіб офіцерського складу 

Збройних Сил України. Розкрито особливості порядку формування державного замовлення 

оперативно-тактичного та тактичного рівнів військової освіти за окремими спеціальностями 

та спеціалізаціями. Наведено розрахунки потреб в офіцерському складі для Збройних Сил України 

на середньострокову перспективу та досліджено проблему визначення потреб Збройних Сил 

України в офіцерських кадрах з вищою освітою до 2023 року. 

Визначено залежність розвитку Збройних Сил України від військово-політичної обстановки 

та реальних і потенційних загроз у сфері національної оборони через призму чисельності посад 

осіб офіцерського складу у ЗСУ на середньострокову перспективу. Проаналізовано існуючий досвід 

з питань організації визначення потреби у офіцерському складі та надано практичні рекомендації 

щодо вдосконалення методичного апарату розрахунку потреби у офіцерському складу в умовах 

уніфікації організаційно-штатної структури ЗСУ. Доведено актуальність розрахунку потреб у 

підготовці військових  фахівців за кожною військово-обліковою спеціалізацією та обґрунтованість 

процедури прогнозу кількості підготовлених фахівців на рік випуску. 

Наведено залежність збільшення штатної чисельності особового складу від показників 

державного замовлення на підготовку військових фахівців. Досліджено особливості підготовки 

осіб офіцерського складу тактичного рівня військової освіти під час особливого періоду. З’ясовано 

проблему комплектування первинних офіцерських посад через аналіз кількісних показників 

державного замовлення на підготовку військових фахівців з 2003 по 2013 роки. 

Проведене дослідження свідчить про важливість та актуальність підходу до процесу 

розрахунку потреби у офіцерському складі на середньострокову перспективу в умовах реальних та 

потенційних загроз у сфері національної безпеки України. Стаття сформувала наукову основу для 

подальшого аналізу та керованості процесом визначення потреб у підготовці військових фахівців 

відповідно до розвитку Збройних Сил України. 

Ключові слова: служба персоналу, офіцерський склад, підготовка офіцерів, державне 

замовлення, середньострокова перспектива, списочна чисельність, перспективна штатна 

чисельність, розрахунок та визначення потреби у підготовці військових фахівців Збройних Сил 

України. 

 
Вступ та постановка проблеми. Тільки висококваліфіковані та мотивовані 

військовослужбовці можуть перетворити виділені фінансові та інші оборонні ресурси, у тому 

числі системи озброєнь у військові cпроможності, що необхідні для підтримання на 

належному рівні безпеки держави. Звісно, військові результати залежать від якісного та 

ефективного управління персоналом збройних сил , насамперед у даному контексті термін 

”управління персоналом“ означає регулювання його кількості та структури за різними 

показниками. Це означає уміння правильно підбирати персонал для виконання тієї чи іншої 

конкретної роботи у конкретний час та знаходити необхідні стимули, щоб персонал виконував 

свою роботу ефективно, відповідально і максимально компетентно. 

Аналізуючи сучасну  військово-політичну обстановку навколо  країни та світі на 

сучасному етапі розвитку, зокрема постійного реформування, однією із визначальних проблем 

щодо науково обґрунтованого механізму є визначення реальної кількості офіцерів на 

середньострокову перспективу щодо комплектування ЗСУ, державне замовлення яких 
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розраховано наперед. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень, публікацій та 

нормативно-правових актів наприклад [1-6] дозволяє зробити висновок, що питання 

визначення потреб для державного замовлення на підготовку офіцерів  для ЗСУ недостатньо 

вивчено та потребує більшої уваги. 

Виходячи з цього питання обґрунтованого визначення державного замовлення на 

підготовку офіцерів для ЗСУ потребує якісного середньострокового прогнозу. Тому, метою 

статті є вивчення існуючого досвіду з питань організації щодо визначення потреби у 

офіцерському складі на середньострокову перспективу  відповідно до реальних  та 

потенційних загроз у сфері національної оборони у зв’язку із постійною загрозою з боку 

Російської Федерації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Захист суверенітету і територіальної 

цілісності України слід визнати тими задачами, що ставить держава перед ЗСУ. Для їх 

забезпечення держава визначає відповідні функції і завдання, структуру і чисельність ЗСУ та 

виділяє необхідні ресурси, у тому числі кадрів, які, у кінцевому рахунку, трансформуються в 

кадровий потенціал, необхідний для реалізації цих функцій і завдань. 

Отже, щоб задовольнити потребу у захисті суверенітету і територіальної цілісності 

держава повинна: 

надати ЗСУ необхідні ресурси (забезпечити кадрами); 

створити умови для цілеспрямованого використання людських ресурсів.  

Досвід проведення антитерористичної операції та аналіз використання 

військовозобов’язаних, на той час як основного джерела комплектування військ (сил), виявили 

ряд недоліків, що негативно впливали на рівень боєздатності ЗСУ, а саме: 

низький рівень підготовленості військовозобов’язаних, що потребував обов’язкового 

проходження ними фахової та бойової підготовки;  

додаткові витрати з бюджету (проходження підготовки, виплата грошового 

забезпечення за попереднім місцем роботи (служби), виплата пенсій, витрати на 

забезпечення соціальних пільг та ін.); 

низький рівень морально-психологічного стану військово-зобов’язаних; 

негативне та байдуже ставлення окремих військовозобов’язаних до військової служби. 

Аналіз існуючої системи комплектування свідчить про те, що суб’єкти комплектування 

внаслідок впливу як об’єктивних, так і суб’єктивних причин  невзмозі прийняти обґрунтовані 

рішення у сфері забезпечення ЗСУ особовим складом та організувати їх реалізацію. Значною 

мірою це відноситься до визначення потреби ЗСУ у особовому складі відповідно до завдань 

ЗСУ та ресурсних можливостей держави, а також приведення чисельності і структури 

особового складу ЗСУ у відповідність до цієї потреби. 

Тому обґрунтування чисельності ЗСУ на основі аналізу можливостей держави щодо 

забезпечення ЗСУ людськими ресурсами є актуальним питанням. 

Обґрунтування чисельності особового складу ЗСУ на середньострокову перспективу з 

визначенням шляхів їх комплектування підготовленим персоналом є актуальним питанням та 

потребує врахування багатьох чинників, в першу чергу, прогнозованих викликів та загроз 

воєнній безпеці України. 

Так на сьогодні з метою підтримання належного рівня укомплектованості осіб 

офіцерського складу задіяні усі шляхи комплектування, а саме за рахунок: 

випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти, як основного джерела; 

прийняття офіцерів запасу на військову службу за контрактом; 

призову офіцерів запасу на військову службу за призовом; 

військовослужбовців сержантського складу, які мають вищу освіту та пройшли 

відповідну підготовку; 

атестування сержантського складу з вищою освітою без підготовки з подальшим 

призначенням на посади офіцерського складу; 
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атестування та прийняття на військову службу за контрактом громадян України з повною 

цивільною вищою освітою на посади за дефіцитними військово-обліковими спеціальностями; 

заміна посад молодшого офіцерського складу на посади сержантського складу. 

Постійне корегування штатної чисельності та втрати особового складу під час 

проведення ООС (АТО) потребує гнучкого планування підготовки з метою 

доукомплектування військ (сил) військово навченим ресурсом. 

Результати комплектування військових частин (підрозділів) в особливий період свідчать, 

що визначення потреб в особовому складі на середньострокову перспективу, а саме 

обґрунтоване проведення розрахунків потреби у підготовці військових фахівців є важливою 

складовою кадрового забезпечення ЗСУ. Що дозволяє якісно та гарантовано укомплектувати 

посади офіцерського складу підготовленим персоналом. 

Розрахунок потреби здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок 

розрахунку потреб у підготовці військових фахівців з вищою освітою для ЗСУ, затвердженою 

наказом Міністра оборони України [7]. 

Потреби у підготовці військових фахівців офіцерського складу з вищою освітою 

визначаються за кожною спеціальністю та спеціалізацією підготовки, освітньо-

кваліфікаційним рівнем освіти, окремо для кожного рівня військової освіти. 

Розрахунок потреби у офіцерському складі на відповідний період часу формується  

шляхом визначення кількості офіцерських посад відповідно до штатної чисельності мінус 

кількості офіцерів, що підлягають звільненню. При цьому до даного розрахунку можливо 

введення різноманітних коефіцієнтів (наприклад прогнозу чисельності ЗСУ) щодо уточнення 

прогнозу на підготовку військових фахівців ЗСУ для визначеного державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою. 

В Україні визначено, як здійснюється формування і розміщення державного замовлення 

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів [1]. 

Порядок формування державного замовлення передбачає механізм складання 

середньострокового прогнозу, який затверджується Кабінетом Міністрів України [2]. 

Державне замовлення формується Мінекономрозвитку за поданням Міністерства освіти 

і науки України та інших державних замовників, у тому числі Міністерства оборони України 

(далі – Міноборони), з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та 

робітничих кадрах на ринку праці (далі – середньостроковий прогноз), а також обсягів 

видатків державного бюджету на зазначені цілі. 

Середньостроковий прогноз складається Мінекономрозвитку на підставі даних, наданих 

Держстатом, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, у тому 

числі Міноборони. Потреба на підготовку військових фахівців безпосередньо пов’язана із 

прогнозованою чисельністю військовослужбовців ЗСУ, зокрема із прогнозованою чисельністю 

посад офіцерського складу ЗСУ. Також для прогнозу чисельності посад офіцерського складу ЗСУ 

вираховуються тенденції щодо змін чисельності ЗСУ. 

Аналіз чисельності ЗСУ на протязі з 1997 року, чисельність ЗСУ [3] постійно 

зменшувалась і лише з початком введення особливого періоду у 2014 році чисельність ЗСУ 

було збільшено і на сьогоднішній час вона становить 250 000 осіб, із них військовослужбовців 

– 204 000 осіб. У період з 2006 по 2010 роки державне замовлення на підготовку військових 

фахівців за роками коригувалось у бік зменшення та визначалось на основі офіцерського 

складу відповідно до моделі ЗСУ зразка 2011 року [4].  

Так, типове щорічне державне замовлення для підготовки офіцерського складу у цей 

період становило: 

тактичний рівень – приблизно 950 осіб; 

оперативно-тактичний рівень (очно) – 100 осіб; 

оперативно-тактичний рівень (заочно) – 200 осіб;  

оперативно-стратегічний рівень (очно) – 15 осіб; 

оперативно-стратегічний рівень (заочно) – 30 осіб. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF/paran12#n12
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Крім підготовки військових фахівців для ЗСУ, у системі військової освіти здійснюється 

підготовка офіцерів для військових формувань та інших центральних органів виконавчої 

влади України (Державної прикордонної служби України, Міністерства з надзвичайних 

ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, Державної спеціальної служби транспорту, 

Національного космічного агентства України, Служби зовнішньої розвідки). Протягом 2003–

2007 років щорічне замовлення на підготовку фахівців тактичного рівня для цих організацій 

становило 200–300 осіб, оперативно-тактичного рівня – 80–100 осіб, оперативно-

стратегічного рівня – 1–3 особи. 

У 2010 році Міноборони розроблено та впроваджено порядок формування та 

супроводження замовлення на підготовку військових фахівців з вищою освітою для ЗСУ [8], 

який за потребами часу був скорегований після початку особливого періоду [9]. 

Існуюча у ЗСУ методика визначення потреби у підготовці офіцерських кадрів визначає 

проведення розрахунків за кожною спеціальністю та спеціалізацією підготовки, освітньо-

кваліфікаційним рівнем освіти, окремо для кожного рівня військової освіти за розрахунками 

замовників (відповідних командувачів видів та начальників родів військ), які уточнюються 

Генеральним штабом ЗСУ (далі – ГШ ЗСУ) (Рис. 1). 

Перелік спеціалізацій, за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців 

з вищою освітою та військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, що 

відповідають спеціальностям та спеціалізаціям підготовки військових фахівців, визначає ГШ 

ЗСУ [6, 7, 10]. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Порядок роботи щодо визначення потреб у підготовці військових  

фахівців для ЗСУ 

 

Для проведення розрахунку потреби на підготовку військових фахівців окремої спеціальності 

для ЗСУ визначаємо військово-облікові спеціальності осіб офіцерського складу, що 

відповідають спеціальностям та спеціалізаціям підготовки даних військових фахівців (табл. 1) 

[11].  

Плани підготовки військових фахівців за 
спеціальностями та спеціалізаціями підготовки 

для підпорядкованих військ (сил) 

(до 1 травня) 

Співзамовники – 

командувачі видів ЗСУ, 
керівники структурних 

підрозділів МОУ та ГШ ЗСУ, 

військових частин та установ, 
безпосередньо підпорядкованих 

МОУ та ГШ ЗСУ, але не 

визначені замовниками за 
даними спеціалізаціями 

підготовки 
Заявки на підготовку військових фахівців у ВВНЗ 

у 20__ році для комплектування підпорядкованих 
військ (сил) 

(до 15 травня) 

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ 

Заявка на замовлення щодо 
прийому слухачів, курсантів 

(студентів) до ВВНЗ у 20__ році 

фахівців для ЗСУ  

(до 1 червня) 

Замовники – 

командувачі видів ЗСУ, керівники 

структурних підрозділів МОУ, ГШ ЗСУ 
та органів військового управління ЗСУ, 

підпорядкованих ГШ ЗСУ, які визначені 

замовниками за даними спеціалізаціями 

підготовки. 

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ  
Потреби в підготовці військових фахівців для ЗСУ  

(до 1 липня) 

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ 
Визначає перелік замовників на підготовку військових фахівців  

(до 1 лютого) 
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Таблиця 1 

Військово-облікова спеціальність ХХХХХХ, та відповідність її спеціальностям і 

спеціалізаціям підготовки військових фахівців 

Номер (код) ВОС 

Код та найменування 

спеціальності 

підготовки 

Найменування 

спеціалізації 

підготовки 

Підготовка військових фахівців тактичного рівня 

ХХХХХ Управління діями ……. УУУ… РРР… 

Підготовка військових фахівців оперативно-тактичного рівня 

ХХХХХ Управління діями … УУУ…. РРР…. 

 

У відповідності до порядку, затвердженого наказом Міноборони [7] потреба у підготовці 

військових фахівців – це визначена кількість прийому на навчання слухачів, курсантів 

(студентів) у ВВНЗ, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ у комплектуванні вакантних 

посад на рік їх випуску. 

Вихідними даними для проведення розрахунків є: 

- перелік спеціалізацій та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка військових 

фахівців, необхідних для комплектування підпорядкованих військ (сил) (табл. 1); 

- штатна чисельність посад особового складу за ВОС за останні три роки, а саме: за ВОС 

ХХХХХ за рівнями освіти ОТР – 2, ТР – 3 у 2016-2018 роках; 

- списочна чисельність посад особового складу за ВОС ХХХХХ за останні три роки, а 

саме за 2016-2018 роки; 

- обсяги підготовки військових фахівців з вищою освітою у ВВНЗ за спеціалізаціями 

підготовки, а саме: за спеціальностями та спеціалізацією підготовки "УУУ…." та "РРР…" 

(ОТР); 

- кількість слухачів, курсантів (студентів) (відповідного рівня військової освіти), 

прийому року складання заявки, які будуть навчатись у ВВНЗ, за спеціальностями та 

спеціалізаціями для підпорядкованих військ (сил); 

- перспективна штатна чисельність особового складу у підпорядкованих військах (силах) 

за ВОС ХХХХХ на рік випуску 2021 року для ОТР, 2023 року для ТР.  

Розрахунок проводиться окремо для кожної спеціалізації підготовки, відповідного рівня 

військової освіти (оперативно-стратегічний, оперативно-тактичний та тактичний) на наступні 

три  бюджетних періоди (окремо на кожен із них) та для розрахунку на середньострокову 

перспективу на термін до п’яти років . 

Для проведення розрахунків потреб у підготовці військових фахівців з вищою освітою, 

необхідних для комплектування підпорядкованих військ (сил) військовослужбовцями з 

вищою освітою, створюється таблиця розрахунків за формою, наведеною нижче (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Розрахунок потреб у підготовці військових фахівців з вищою освітою 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

УУУ ХХХХХ 560 350 0  0,07 400   350     

 

Проведено відповідні розрахунки на прикладі ВОС ХХХХХ за спеціальностями та 

спеціалізаціями підготовки: "УУУ…". 

1. Визначається штатна чисельність посад військовослужбовців за спеціалізацією 

підготовки (П шт
спец) станом на 1 січня року обрахування потреб. 

Штатна чисельність посад військовослужбовців за спеціалізацією підготовки 

обраховується як сума кількості штатних посад військовослужбовців за відповідними ВОС 

(П шт
ВОС) 

 

П шт
спец= П шт

ВОС1  +П шт
ВОС2  +…. + П шт

ВОС∞. 
 

Дані щодо кількості штатних посад військовослужбовців за ВОС беруться з табельних 

донесень з обліку особового складу ЗСУ, відпрацьованих станом на 1 січня року обрахування 

потреб. 

Під час обрахування кількості штатних посад осіб офіцерського складу тактичного рівня 

підготовки враховуються лише посади за штатно-посадовими категоріями молодшого 

офіцерського складу. 

Для прикладу за зразок візьмемо дані станом на 01.01.2019 року: для ВОС ХХХХХХ 

тактичного рівня освіти – 560 посад. 

Результат розрахунку вноситься до графи 3 табл. 2. 

2. Визначається списочна чисельність військовослужбовців за спеціалізацією підготовки 

(П сп
спец) станом на 1 січня року обрахування потреб. 

Списочна чисельність військовослужбовців за спеціалізацією підготовки розраховується 

як сума списочної чисельності військовослужбовців за відповідними ВОС (П сп
ВОС): 

 

П сп
спец= П сп

ВОС1 +П сп
ВОС2 +…. + П сп

ВОС∞. 

 

Дані щодо списочної чисельності військовослужбовців за ВОС беруться з табельних 

донесень з обліку особового складу ЗСУ, відпрацьованих станом на 1 січня року обрахування 

потреб.  

Під час обрахування списочної чисельності осіб офіцерського складу тактичного рівня 

підготовки враховуються лише посади за штатно-посадовими категоріями “лейтенант”, 

“старший лейтенант”, “капітан (капітан-лейтенант)”. 

Результат розрахунку вноситься до графи 4 табл. 2. 

Для прикладу за зразок візьмемо дані станом на 01.01.2018 року: для ВОС ХХХХХ 

тактичного рівня освіти – 350 посад. 

3. У графу 5 табл. 2 вносяться дані щодо кількості слухачів, курсантів (студентів), які 
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навчаються у ВВНЗ для підпорядкованих військ (сил) (Пнавч
спец) за спеціалізацією підготовки 

та відповідним рівнем військової освіти, дані беруться з донесень (форма 5.8) Табелю 

термінових донесень, які надходять від Замовників. 

У графу 6 табл. 2 вносяться дані щодо кількості слухачів, курсантів (студентів), які 

плануються для прийому на навчання у ВВНЗ для підпорядкованих військ (сил) (Ппост.навч
спец) 

за спеціалізацією підготовки з відповідним  рівнем військової освіти у рік складання заявки. 

Дані беруться з щорічних наказів про організацію прийому слухачів, курсантів та студентів на 

навчання до ВВНЗ. 

4. Визначається показник відтоку військовослужбовців (коефіцієнт зміни списочної 

чисельності) за спеціалізацією підготовки. 

Даний показник обраховується на підставі аналізу (моніторингу) змін списочної 

чисельності особового складу за останні три роки за спеціалізацією підготовки (без 

урахування прибуття випускників ВВНЗ та відтоку військовослужбовців у зв’язку зі 

зменшенням штатної чисельності посад) і включає в себе відсоток відтоку та прибуття 

військовослужбовців протягом року (К зм.сп. спец): 

звільнення військовослужбовців за планом; 

звільнення військовослужбовців поза планом; 

вибуття (прибуття) військовослужбовців до інших військових частин (установ);  

можливі безповоротні втрати військовослужбовців; 

вибуття військовослужбовців на навчання; 

переміщення військовослужбовців на інші посади з ВОС, що не відповідають 

спеціалізації підготовки. 

Показник відтоку військовослужбовців (коефіцієнт зміни списочної чисельності) за 

спеціалізацією підготовки протягом останнього року (n – рік обрахування потреб) 

розраховується за формулою: 

                        П сп
спец. n-1 – П сп

спец. n  + П вип
спец. n-1 

К зм.сп.
 спец

n-1 =  ----------------------------------------------------------  , 

                  П сп
спец. n-1 

де К зм.сп. 
спец n-1 – показник відтоку військовослужбовців (коефіцієнт зміни списочної 

чисельності) за спеціалізацією підготовки за останній рік; 

Псп
спец

n – списочна чисельність військовослужбовців за спеціальністю підготовки станом 

на 1 січня року обрахування потреб;  

Псп
спец

n-1 – списочна чисельність військовослужбовців за спеціальністю підготовки 

станом на 1 січня попереднього року; 

П вип
спец

n-1 – кількість випускників ВВНЗ за спеціалізацією підготовки за попередній рік. 

Порядок розрахунку списочної чисельності військовослужбовців за спеціалізацією 

підготовки (Псп
спец

n-1) станом на 1 січня попереднього року обрахування потреб, аналогічний 

розрахунку списочної чисельності військовослужбовців на рік обрахування потреб. 

Але розрахунок за цією формулою можливо проводити лише в тому разі, якщо протягом 

року не було зменшення штатної чисельності військовослужбовців за спеціалізацією 

підготовки. 

Якщо протягом року проходили організаційні заходи і штатна чисельність 

військовослужбовців за спеціалізацією підготовки станом на 1 січня попереднього року 

перевищує штатну чисельність військовослужбовців станом на 1 січня року обрахування 

потреб (Пшт
спец

n-1> Пшт
спец

n), то показник відтоку військовослужбовців (коефіцієнт зміни 

списочної чисельності) за спеціалізацією підготовки розраховується за формулою:  
 

1

1

1)11(11
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Якщо отриманий показник відтоку військовослужбовців (коефіцієнт зміни списочної 

чисельності) за спеціалізацією підготовки має негативне значення (Кзм.сп
 спец

n < 0), то цей 

показник треба прирівнювати до нуля (Кзм.сп
 спец

n = 0).  

Аналогічним чином обраховується показник відтоку військовослужбовців протягом 

двох попередніх років, за:  

(n-2) та (n-3) роки (К зм.сп.
 спец

n-2 та К зм.сп.
 спец

n-3). 

Показник відтоку військовослужбовців (коефіцієнт зміни списочної чисельності) за 

спеціалізацією підготовки обраховується як середньоарифметичне значення показників 

відтоку військовослужбовців за три останні роки: 

                     К зм.сп.
 спец

n-1 + К зм.сп.
 спец

n-2  +К зм.сп.
 спец

n-3 

К зм.сп.
 спец  =  ----------------------------------------------------------- . 

        3 

Цей показник, як правило, знаходиться в межах від 3 до 8% і обраховується окремо для 

кожної спеціалізації підготовки та рівнем військової освіти. 

У даному прикладі він дорівнює 7%, або 0,07. Результат розрахунку вноситься до графи 

7 табл. 2. 

5. Визначається перспективна штатна чисельність військовослужбовців за 

спеціалізацією підготовки (П шт
спец) на рік випуску слухачів (курсантів) (Пшт. (nвип.)

спец) та за 1 

рік до їх випуску (Пшт.(nвип.-1)
спец). Штатна чисельність військовослужбовців за спеціалізацією 

підготовки обраховується як сума кількості штатних посад військовослужбовців за ВОС 

(Пшт
ВОС) з відповідним рівнем військової освіти, які відносяться до спеціалізації підготовки. 

Ці величини обраховуються як сума кількості перспективних штатних посад 

військовослужбовців за ВОС, що відносяться до спеціалізації підготовки. Під час визначення 

перспективної штатної чисельності за ВОС враховуються організаційні заходи та зміни штатів, 

які плануються у підпорядкованих військових частинах (установах) протягом періоду навчання 

слухачів, курсантів (студентів). 

Пшт. (nвип.-1)
спец = П шт. (nвип.-1)

ВОС1  +П шт. (nвип.-1)
ВОС2  +…. + П шт. (nвип.-1)

ВОС∞; 

 

Пшт. (nвип.)
спец = П шт. (nвип.)

ВОС1  +П шт. (nвип.)
ВОС2  +…. + П шт. (nвип.)

ВОС∞. 

 

Отримане значення перспективної штатної чисельності військовослужбовців за 

спеціалізацією підготовки за рік до випуску слухачів (курсантів) (Пшт. (nвип.-1)
спец) вноситься до 

графи 8 табл. 2. 

Отримане значення перспективної штатної чисельності особового складу за даною 

спеціалізацією підготовки фахівців, на рік випуску слухачів (курсантів) (Пшт. (nвип.)
спец) 

вноситься до графи 11 табл. 2. 

Для ВОС ХХХХХ тактичного рівня освіти становить 350 посад на середньострокову 

перспективу. 

Розрахунок прогнозованої укомплектованості посад офіцерського складу та списочної 

чисельності молодшого офіцерського складу на рік випуску слухачів (курсантів) щодо 

визначення середньострокової перспективи у офіцерському складі. 

На розрахунки потреби у підготовці військових фахівців впливає існуюча  

укомплектованість посад офіцерського складу та прогнозована укомплектованість посад на 

рік випуску слухачів (курсантів), тобто через 4-5 років. 

Результати розрахунків прогнозованої списочної чисельності у 2018-2023 роках з 

урахуванням для цієї  ВОС середнього, щорічного коефіцієнта зміни списочної чисельності 

(0,07) та можливості щодо доукомплектування посад молодшого офіцерського складу за 

різними сценаріями наведені на рис. 2. 

Сценарій № 1: 

1. Доукомплектування посад молодшого офіцерського складу тактичного рівня 

фахівцями інших ВОС (на яких за даними ВОС на даний час відсутня). 

2. Призначення на офіцерські посади з одночасним присвоєнням первинного військового 
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звання офіцерського складу “молодший лейтенант” осіб сержантського і старшинського 

складу, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра [12,13] та пройшли курси 

військової підготовки при ВВНЗ та ВНП ЗВО (наприклад, 20 сержантів). 

3. Прийняття на військову службу за контрактом громадян, які пройшли військову 

підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (наприклад, по 10 осіб у 2018–2023 

роках). 

Сценарій № 2: Збереження джерел за сценарієм № 1 та, починаючи з 2022 року, 

додатково доукомплектування посад молодшого офіцерського складу випускниками ВВНЗ та 

ВНП ЗВО тактичного рівня. 

 

Рисунок 2 – Результати розрахунків прогнозованої списочної чисельності у 2018–2023 роках 

з урахуванням середнього для цієї ВОС щорічного коефіцієнта зміни списочної чисельності 

(0,07) та можливості щодо доукомплектування посад молодшого офіцерського складу за 

різними сценаріями 
 

Визначення орієнтовних показників потреби на підготовку військових фахівців 

тактичного рівня 

Для визначення загальних орієнтовних показників потреби на підготовку військових 

фахівців тактичного рівня пропонується: 

- прийняти штатну чисельність офіцерів усіх рівнів освіти за ВОС ХХХХХ у 2019–2023 

роках – 1040 посад, виходячи з орієнтовних показників перспективної чисельності 

офіцерського складу ЗСУ; 

- розрахувати наступні показники: 

- коефіцієнт оновлення чисельності усього офіцерського складу до 2023 року як 0,04 на 

кожний рік (100% оновлення чисельності офіцерів за 25 років);  

- коефіцієнт оновлення чисельності молодшого офіцерського складу на 2019 рік як 

відношення 0,04 до розрахованого середнього показника спів відношення молодшого 

офіцерського складу до штатної чисельності офіцерів (близько 62%) – 0,065; 

- коефіцієнт оновлення чисельності молодшого офіцерського складу з 2019 по 2023 роки, 

як 0,07 на кожний рік (відношення 0,04 до розрахованого середнього показника співвідношення 

молодшого офіцерського складу до штатної чисельності офіцерів (близько 57%); 

- прогнозовану списочну чисельність та укомплектованість молодших офіцерів за ВОС 

ХХХХХ до 2023 року (з урахуванням притоку (випуск ВВНЗ 2019 – 2023 років, призначення 

20 сержантів на посади офіцерів, у 2018 році 306 випускників кафедр ВВНЗ у 2018 році та 

235 – у 2019 році) та відтоку (звільнення, призначення на вищі посади). 

Прогнозована орієнтовна потреба на підготовку військових фахівців тактичного рівня 

визначатиметься за трьома варіантами: 

Варіант № 1 – множення прогнозованої штатної чисельності офіцерів за кожен рік на 

коефіцієнт оновлення (0,04). 
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Варіант № 2 – множення прогнозованої штатної чисельності молодших офіцерів за 2018 

рік – на коефіцієнт оновлення 0,065 та за 2019-2023 роки – на коефіцієнт оновлення 0,07. 

Варіант № 3 – четверта частина некомплекту молодших офіцерів на відповідний рік 

через 4 роки (наприклад: потреба на підготовку у 2019 році для 2022 року). 

За результатами розрахунків орієнтовна потреба на підготовку військових фахівців 

тактичного рівня становитиме: 

за варіантом № 1 – у 2018 році – 1825 осіб, у 2019–2023 роках – 1925 осіб;  

за варіантом № 2 – у 2018 році – 1825 осіб, у 2019–2023 роках – 1809 осіб; 

за варіантом № 3 – у 2018 році – 1925 особи, у 2019–2023 роках та від 2109 осіб до 1587 

осіб. 

Розрахована орієнтовна потреба на підготовку військових фахівців тактичного рівня у 

2019–2023 роках наближена до орієнтовної потреби на підготовку військових фахівців 

тактичного рівня, розрахованої у Генеральному штабі ЗСУ. 

Висновки й перспективи подальших досліджень 

Отже, з вищезазначеного можна зробити такі висновки: 

1. Залишається актуальною проблема вдосконалення методичного апарату щодо 

розрахунку потреби у офіцерському складі на середньострокову перспективу в умовах 

постійного реформування ЗСУ та змін їх чисельності, коли державне замовлення розраховане 

наперед на 3 роки [6,7], що не дозволяє адекватно реагувати на загрози та зміни військово-

політичної ситуації в країні та світі. При цьому найбільш проблемним є скорочення посад 

офіцерського складу. 

2. Найбільше впливає на результат розрахунку потреб перспективна штатна чисельність 

особового складу за ВОС. При значному зростанні перспективної штатної чисельності 

збільшується відповідно потреба у військових фахівцях. 

Наразі існує проблема комплектування первинних посад офіцерського складу, яке 

повинно бути на рік випуску, до 100% потреби, але через зменшення державного замовлення 

на підготовку військових фахівців з 2003 по 2013 роки, яке визначалось на основі 

прогнозованої чисельності офіцерського складу відповідно до моделі ЗСУ зразка 2011 року 

[4], надходження випускників ВВНЗ в останні роки не дозволяє забезпечити повне 

комплектування частин та підрозділів ЗСУ. 

У той же час, у зв’язку зі збільшенням штатної чисельності особового складу в останні 

роки було збільшено показники державного замовлення на підготовку військових фахівців, 

особливо тактичного рівня військової освіти, що після закінчення особливого періоду 

призведе до проблем щодо подальшого їх використання. 

Так, у разі зміни воєнно-політичної обстановки та прийняття рішення керівництвом держави 

щодо збільшення (зменшення) чисельності ЗСУ потреба у військових фахівцях буде корегуватись. 

Розглянуте питання є актуальним та потребує подальшого проведення аналізу у цьому 

напрямку, зокрема потребує детального визначення потреб у підготовці військових фахівців 

офіцерського складу оперативно-тактичного та тактичного рівнів військової освіти за кожною 

ВОС, що дозволить спрогнозувати кількість підготовлених офіцерів на рік випуску та уникнути 

проблем під час розміщення випускників ВВНЗ. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ В 

ОФИЦЕРСКОМ СОСТАВЕ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

РЕАЛЬНЫХ И ПОСТОЯННЫХ УГРОЗ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье проанализировано механизм расчёта потребностей в подготовке лиц офицерского 

состава Вооруженных Сил Украины. Раскрыто особенности порядка формирования 

государственного заказа оперативно-тактического и тактического уровней военного образования 

за отдельными специальностями и специализациями. Наведены расчёты потребностей в 

офицерском составе для Вооруженных Сил Украины на среднесрочную перспективу и 

рассмотрена проблема определения потребностей Вооруженных Сил Украины в офицерских 

кадрах с высшим образованием до 2023 года. 

Определена зависимость развития Вооруженных Сил Украины от военно-политической 

обстановки, реальных и потенциальных угроз в сфере национальной обороны через призму 

численности посад лиц офицерского состава в ВСУ на среднесрочную перспективу. 

Проанализировано реальный опыт с вопросов организации определения потребностей в 

офицерском составе и подано практические рекомендации с усовершенствования методического 

аппарата расчёта потребностей в офицерском составе в условиях унификации организационно-

штатной структуры ВСУ. Доведено актуальность расчёта потребностей в подготовке военных 

специалистов за каждой военно-учётной специализацией и обоснование процедуры прогноза 

количества подготовленных специалистов на год выпуска. 

Показана зависимость увеличения штатной численности личного состава от показателей 

государственного заказа на подготовку военных специалистов. Исследовано особенности в 

подготовке лиц офицерского состава тактического уровня военного образования во время 

особенного периода. Выяснено проблему комплектования первичных офицерских посад через 

анализ количественных показателей государственного заказа на подготовку военных 

специалистов з 2003 по 2013 года. 

Проведенное исследование свидетельствует о важности и актуальности подхода к 

процессу расчета потребностей в офицерском составе на среднесрочную перспективу в условиях 

реальных и потенциальных угроз в сфере национальной безопасности Украины. Статья 

сформулировала научную основу для дальнейшего анализа и руководства процессом определения 

потребностей в подготовке военных специалистов согласно к развитию Вооруженных Сил 

Украины. 

Ключевые слова: служба персоналу, офицерский состав, подготовка офицеров, 

государственный заказ, среднесрочная перспектива, списочная численность, перспективная 

штатная численность, расчет и определение потребности в подготовке военных специалистов 

Вооруженных Сил Украины. 

 

Ph.D. Dumenko M.P., Verbovenko O.P., Hutnyk A.V. 

JUSTIFICATION OF THE NEED IN OFFICERS IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE FOR 

THE MIDTERM CONSIDERING THE EXISTING AND POTENTIAL THREATS IN NATIONAL 

SECURITY 

 

In the article we analyzed the mechanism of identifying the need in officers training in the Armed 

Forces of Ukraine as well as highlighted the features of forming the government order for operational-

tactical and tactical level of military education in certain specialties and specializations. Presented the 

calculation of the need in officers for the Armed Forces of Ukraine for the midterm and examined the 

problem of identifying the need in university-educated officers for the Armed Forces of Ukraine till 2023.  

We determined the dependency of the Armed Forces development on political situation and existing 

and potential threats in national security sphere through the amount of officers posts in the Armed Forces 
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of Ukraine for the medium term. We analyzed the existing experience on identifying the need in officers 

and provided the practical recommendations for improvement the methodological apparatus for calculating 

the need in officers in the conditions of unification of the organizational and staff structure in the Armed 

Forces of Ukraine. We also proved the relevance of calculating the need in military experts in certain 

military specialization and the validity of the procedure for forecasting the amount of trained experts in the 

year of graduation.   

The dependence of the increase in staff strength on the government order for the training of military 

specialists was given. We also examined the features of officers training on the tactical level during the 

special period as well as clarified the problem of manning the primary officers posts through the analysis 

of quantitative indicators of the government order for military experts from 2003 to 2013.  

The study demonstrates the importance and relevance of the approach to the process of calculating 

the requirements for the officer corps in the medium term in the face of real and potential threats in the 

field of the national security of Ukraine. The article formulated a scientific basis for further analysis and 

guidance on the process of determining the training needs of military specialists in accordance with the 

development of the Armed Forces of Ukraine. 

Key words: personnel service, officership, government order, identifying the need. 
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УДК 355/359.08                                                             к.т.н., доц. Черних Ю.О. (ВІ КНУ) 

Черних О.Б. (НУОУ) 

 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО 

ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ – ПІДСУМКИ 

СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 

 
У статті розкривається сутність поняття “професійна компетентність викладача 

вищого військового навчального закладу” та зміст основних структурних складових цієї 

педагогічної категорії. Розглядаються проблеми розвитку професійної компетентності 

викладача в сучасних реаліях, зумовлених викликами, що постали перед Україною та її Збройними 

Силами у зв’язку із збройним конфліктом на сході нашої держави. Основну увагу приділено аналізу 

компетентностей викладача вищого військового навчального закладу з урахуванням підсумків 

проведення соціологічного опитування викладачів Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. При цьому зроблено акцент на застосуванні 

в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій і приведення змісту освіти та якості 

підготовки військових фахівців у відповідність до потреб сил оборони з урахуванням досвіду країн-

членів.  

Ключові слова: професійна компетентність, викладач вищого військового навчального 

закладу, підготовка військових фахівців, соціологічне опитування 

 

Постановка проблеми. Система військової освіти має забезпечувати навчання та 

виховання військового фахівця відповідно до сучасних потреб Збройних Сил України [1]. Для 

цього необхідно впроваджувати новітні підходи до організації навчального процесу, 

вдосконалювати зміст, форми та методи підготовки військових фахівців шляхом використання 

сучасних педагогічних концепцій. Рушійною силою цього процесу мають стати викладачі 

вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти (ВНП ЗВО), фахова компетентність яких безпосередньо та опосередковано 

позначається на якості підготовки майбутніх офіцерів. Одним із шляхів вирішення даної 

проблеми є вдосконалення військово-професійної підготовки в напрямі цілеспрямованого 

розвитку у військових педагогів фахової (педагогічної) компетентності на основі 

обґрунтованого застосування методологічних підходів до організації підвищення їх 

педагогічної кваліфікації. Результати опрацювання авторами низки науково-педагогічних, 

методичних та інших інформаційних джерел з питань розвитку професійної компетентності 

викладача ВВНЗ (ВНП ЗВО) в сучасних умовах свідчать про необхідність приділення більшої 

уваги вирішенню даної проблеми в теорії та педагогічній практиці. Особливо це стосується 

необхідності впровадження викладачами в освітній процес інноваційних підходів з підготовки 

військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ЗВО) до дій в бойових умовах із застосуванням сучасних 

педагогічних технологій та передових методик, що застосовуються у навчальних закладах 

країн-членів НАТО. Для цього у статті наведено аналіз соціологічного опитування викладачів 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що 

виконаний під час проведення дослідження у рамках науково-дослідної роботи 

«Організаційно-методичні засади адаптації та впровадження інноваційних педагогічних 

технологій та методик, застосовуваних у військових навчальних закладах  провідних країн-

членів НАТО, в освітній процес ВВНЗ, ВНП ЗВО МО України» (шифр - Методика НАТО). 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблему професійної компетентності викладача 

розглядали у своїх дослідженнях вітчизняні вчені А. Алексюк [2], В. Андрущенко [3], 

О. Дубасенюк [4], І. Зязюн [5], В. Желанова [6], Н. Красицька [7], В. Кремень [8], 

В. Мадзігон [9], І.  Підласий [10], О. Ткаченко [11] та інш. Що стосується розгляду даної 

проблеми у військовій педагогіці, то вагомий внесок у її розроблення зробили А. Вітченко [12, 

13], Н. Замотаєва [14],  А. Зельницький [15],  Ю. Красильник [16], В. Телелим 

[13],  В. Осьодло [17],  В. Ягупов [18] та інш.  
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Разом з тим, змістове наповнення складових професійної компетентності викладача 

ВВНЗ в сучасних умовах потребує постійного удосконалення, врахування результатів 

наукових інновацій в педагогічній теорії, бойового досвіду в зоні АТО та досвіду підготовки 

військових фахівців у провідних країнах-членах НАТО. 

Мета статті. На основі аналізу методологічних підходів до організації підвищення 

педагогічної кваліфікації викладачів ВВНЗ (ВНП ЗВО) та проведеного соціологічного 

опитування  визначити актуальні підходи до розвитку їх фахової компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Зміна ролі викладача та характеру його праці в умовах 

інформаційного суспільства змушує по-новому подивитися на проблеми розвитку особистості 

педагога, модернізації його професійних знань та вдосконалення методичної майстерності. 

Такі елементи його професійно-педагогічної культури, як постійне прагнення до підвищення 

якості своєї діяльності, результативності методів навчання й виховання, роботи з самоосвіти 

та самовдосконалення, розглядаються сьогодні не просто як досягнення окремих педагогів, а 

як вимоги до професійної компетентності [11]. Основною складовою в структурі професійної 

компетентності викладача є ефективність формування компетентностей в тих, хто навчається. 

Підґрунтям зазначеного формування є постійне професійне самовдосконалення, накопичення 

викладачем відповідних знань і досвіду комунікативної взаємодії щодо їх актуалізації та 

передачі знань тим, хто навчається.  

Ефективним інструментарієм формування компетентностей військового фахівця в ході 

освітньої діяльності у ВВНЗ, яким має досконало володіти викладач вищого військового 

навчального закладу, є педагогічна технологія. Педагогічна технологія, як упорядкована 

взаємодія учасників навчально-виховного процесу, має забезпечувати якість підготовки 

військових фахівців. Основними складовими зазначеної взаємодії, що несе в собі особистісно-

орієнтований характер, є такі: організаційно-проектувальна, комунікативно-перетворювальна, 

діагностично-моніторингова, аналітично-коригувальна. Відтак, професійна компетентність 

викладача вищого військового навчального закладу, як інтегральний показник якості його 

підготовки, містить цілу низку взаємопов’язаних компетенцій, реалізація яких у педагогічній 

практиці має забезпечити досягнення визначеного рівня сформованості певних 

компетентностей в тих, хто навчається – слухачів (курсантів). Розгляду основних компетенцій 

викладача вищого навчального закладу присвячено низку публікацій [4, 5, 7, 11, 12, 14 - 16]. 

До основних з них варто віднести такі: науково-дослідницьку; соціально-економічну; 

загальновійськову, військово-спеціальну; психолого-педагогічну; організаційно-

управлінську, правову; інформаційно-комунікативну; морально-етичну. Розглянемо зміст 

кожної з них [15].  

Соціально-економічна компетентність (загальна ерудиція) вимагає від педагога 

розуміння глобальних цивілізаційних процесів, що відбуваються у світі та закономірностей 

розвитку і функціонування сучасного суспільства; знань основ політології, соціології, 

психології, економіки, менеджменту, філософії, всесвітньої історії, історії України та воєнного 

мистецтва, екології, релігієзнавства, основ світової культури, що мають знаходити своє 

відображення у педагогічній діяльності викладача.  

Загальновійськова, військово-спеціальна компетентність включає знання 

загальновійськової тактики, бойових статутів за видами Збройних Сил України, настанов 

родів військ та спеціальних військ за спеціальністю, статутів Збройних Сил України; знання 

тактико-технічних характеристик сучасних видів озброєння, військової техніки та бойових 

можливостей військових підрозділів, частин, з’єднань своїх військ і військ противника; уміння 

вести робочу карту, володіння штабною культурою; виконання нормативів з вогневої та 

фізичної підготовки; стройову підтягнутість.  

Психолого-педагогічна компетентність є базовим компонентом професійної 

компетентності викладача, що передбачає ґрунтовні знання з педагогіки і психології, зокрема 

андрагогіки, медико-біологічних аспектів інтелектуальної діяльності; володіння сучасними 

формами, методами, засобами й технологіями навчання та інше.  
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Організаційно-управлінська, правова компетентність вимагає від викладача 

додержання вимог законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку ВВНЗ; знання 

основних положень Стратегії національної безпеки і оборони, Воєнної доктрини України, 

Державної програми реформування і розвитку Збройних Сил України; знання вимог 

нормативних документів з організації навчально-виховного процесу (НВП), змісту освітньо-

професійних (освітньо-наукових) програм, засобів діагностики якості освіти, програм 

навчальних дисциплін і тематичних планів, ролі та місця навчальної дисципліни в НВП; 

уміння управляти процесом якості підготовки військових фахівців, планувати навчальний 

процес зі своєї навчальної дисципліни з урахуванням змісту інших дисциплін; забезпечення 

захисту інформації, що становить державну таємницю тощо. 

Інформаційно-комунікативна компетентність передбачає сформованість у викладача 

таких навичок: знаходження (отримання) інформації з різних джерел, її перетворення в 

інформаційний продукт; уміння ясно, чітко та лаконічно висловлювати думку, доносити певну 

інформацію, відстоювати власну точку зору, переконувати, аргументувати; уміння 

вислуховувати співрозмовника, сприймати іншу точку зору, уникати конфліктів; уміння 

налагоджувати взаємодію з колегами, узгоджувати свої дії з іншими особами, спілкуватися в 

екстремальних ситуаціях; уміння користуватися ПЕОМ; знання іншої мови та інше.  

Морально-етична компетентність вимагає від педагога дотримання ним норм 

педагогічної етики, моралі; володіння методиками виховання в процесі навчання; 

сформованість мовно-етикетної культури; поважного ставлення до гідності осіб постійного та 

перемінного складу ВВНЗ; виховання слухачів (курсантів) у дусі українського патріотизму, 

поваги до Конституції України, готовності до захисту недоторканості і територіальної 

цілісності України тощо. 

Науково-дослідницька компетентність викладача передбачає володіння методологією 

наукового пошуку; ведення наукових досліджень, впровадження їх результатів у військах 

(силах) та у навчальний процес; залучення курсантів (слухачів) до науково-дослідної роботи; 

науковий аналіз й узагальнення власного педагогічного досвіду; публікацію результатів 

наукових досліджень у фахових збірниках; участь у наукових (науково-методичних) 

конференціях, семінарах тощо. 

Для усвідомлення кожним викладачем рівня сформованості своєї професійної 

компетентності цей рівень має певним чином оцінюватися і визнаватися [19]. Джерелами 

подібного оцінювання можуть бути такі з них: систематичний формальний рейтинг у тих, хто 

навчається; оцінка керівника; рейтинг серед колег; участь викладача в робочих семінарах; 

залишкові знання слухачів (курсантів); результати іспитів; відгуки на випускників, 

самооцінка. З метою оцінювання рівня сформованості низки професійних компетентностей 

викладачів та пошуку шляхів для їх вдосконалення серед викладачів Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено соціологічне 

опитування. 

У соціологічному опитуванні взяли участь 33 викладача, які знаходяться у штаті 

Військового інституту, з них мають науково-педагогічний стаж: до 2-х років – 7 осіб; від 2-х 

до 5-ти років – 1 особа; від 5-ти до 10-ти років –  4 особи; від 10-ти до 15-ти років – 7 осіб; від 

15-ти до 20-ти років –  8 осіб; більше 20 років – 6 осіб (рис. 1). Слід звернути увагу на досить 

високу професійну підготовку зазначених науково-педагогічних працівників, а саме - 17 осіб 

мають науковий ступень, 13 осіб – вчене звання,  12 осіб - педагогічну освіту. Серед тих, хто 

обпитувався,  мають тактичний рівень військової освіти – 14 осіб; оперативно-тактичний 

рівень – 14 осіб, не мають професійної військової освіти – 5 осіб. 

Інтегрування Військового інституту до складу Київського національного університету 

визначає специфіку формування складу науково-педагогічних працівників інституту, так із 

загальної чисельності викладачів, які взяли участь в проведенні опитування, 16 осіб 

викладають військово-спеціальні навчальні дисципліни, 12 осіб – соціально-гуманітарні 

навчальні дисципліни, 5 осіб – загальновійськові навчальні дисципліни і тільки 2 особи – 
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загальнонаукові навчальні дисципліни. До викладання загальнонаукових навчальних 

дисциплін широко залучаються викладачі університету.  
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до 2 років 2-5 років 5-10 років 10-15 років 15-20 років більше 20 р.

Рисунок 1 - Розподіл чисельності викладачів, які взяли участь в опитуванні, 

 за науково-педагогічним стажем 
 

Соціологічне опитування викладачів включало низку загальних питань, що дозволяють 

визначити актуальні підходи до розвитку їх фахової компетентності. 

Питання 1. Оцініть Ваше ставлення до роботи з курсантами.  

Відповіді науково-педагогічних працівників (див. рис. 2): одержую повне задоволення 

від роботи з курсантами – 17 осіб (51,5%); робота з ними  скоріше подобається, ніж не 

подобається – 15 осіб (45,5%); робота з ними  скоріше не подобається, ніж подобається – 

1 особа (3,0%); робота з ними  зовсім не подобається – 0 осіб (0%).  

3,0%

45,5% 51,5%

одержую повне задоволення від роботи зі слухачами (курсантами)

робота з ними  скоріше подобається, ніж не подобається 

скоріше не подобається, ніж подобається

зовсім не подобається

Рис. 2 - Рівень задоволеності роботою з курсантами

 
Питання 2. Як часто Ви відчуваєте  потребу у самовдосконаленні, як педагог?  

Відповіді науково-педагогічних працівників (див. рис. 3): постійно відчуваю – 14 осіб 

(42,4%); часто відчуваю – 10 осіб (30,3%);  іноді відчуваю – 9 осіб (27,3%);  не відчуваю – 

0 осіб (0%). 
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42,4%

30,3%

27,3%

постійно відчуваю часто відчуваю іноді відчуваю не відчуваю

Рис. 3 – Рівень відчуття потреби у самовдосконаленні, як педагога

 
Питання 3. У чому Ви вбачаєте свою основну місію як педагога?  

Відповіді науково-педагогічних працівників (див. рис. 4):  у передачі курсантам знань – 

16 осіб (48,5%); у формуванні в курсантів навичок та вмінь – 15 осіб (45,5%); у спонуканні 

курсантів до самоосвіти та саморозвитку – 16 осіб (48,5%); у формуванні в курсантів здатності 

до застосування ЗУН в їх практичній діяльності – 14 осіб (42,4%); у розвитку курсантів як 

творчих особистостей – 10 осіб (30,3%); у здійсненні контролю якості освіти – 1 особа (3,0 %); 

у формуванні в курсантів громадянських якостей – 5 осіб (15,2 %); інша відповідь –  1 особа 

(3,0 %). 

Рис. 4 – Бачення своєї основної місії, як педагога
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Питання 4. Яким чином Ви організовуєте самоосвіту?  
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Відповіді науково-педагогічних працівників (див. рис. 5): вивчаю фахову літературу – 28 

осіб (84,5%); відвідую наукові семінари, конференції; вивчаю зарубіжний досвід –  19 осіб 

(57,6%); відвідую різноманітні навчальні курси – 13 осіб (31,4%); відвідую лекції провідних 

вчених – 6 осіб (18,2%); не відчуваю потреби до самоосвіти - 0 осіб (0%); на самоосвіту не 

вистачає часу – 4 особи (12,1%); інша відповідь –  1 особа (3,0 %). 

Рис. 5 – Організація викладачами самоосвіти
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Питання 5. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної діяльності? 

Відповіді науково-педагогічних працівників (див. рис. 6, 7):  

1) з дисципліни викладання – від 3,0 до 3,5 балів – 1 особа (3,0%); від 3,5 до 4,0 балів – 

3 особи (9,1%); від 4,0 до 4,5 балів – 12 осіб (36,4%); від 4,5 до 5,0 балів – 17 осіб (51,5%), 

середній бал – 4, 33. 

2) з теорії освіти – від 3,0 до 3,5 балів – 1 особа (3,0%); від 3,5 до 4,0 балів – 9 осіб 

(27,3%); від 4,0 до 4,5 балів – 13 осіб (39,4%); від 4,5 до 5,0 балів – 10 осіб (30,3%); середній 

бал – 4,12. 

3) з методики викладання – від 3,0 до 3,5 балів – 0 осіб (0%); від 3,5 до 4,0 балів – 4 особи 

(12,1%); від 4,0 до 4,5 балів – 15 осіб (45,5%); від 4,5 до 5,0 балів – 14 осіб (42,4%); середній 

бал – 4, 27. 

4) з суб’єкт-суб’єктної взаємодії – від 3,0 до 3,5 балів – 2 особи (6,1%); від 3,5 до 

4,0 балів – 4 особи (12,1%); від 4,0 до 4,5 балів – 16 осіб (48,5%); від 4,5 до 5,0 балів – 11 осіб 

(33,3%); середній бал – 4, 25. 

5) з проведення виховної роботи – від 3,0 до 3,5 балів – 2 особи (6,1%); від 3,5 до 4,0 балів 

– 8 осіб (24,2%); від 4,0 до 4,5 балів – 15 осіб (45,5%); від 4,5 до 5,0 балів – 8 осіб (24,2%); 

середній бал – 4, 18. 

6) з організації своєї діяльності – від 3,0 до 3,5 балів – 1 особа (3,0%); від 3,5 до 4,0 балів 

– 6 осіб (18,2%); від 4,0 до 4,5 балів – 14 осіб (42,4%); від 4,5 до 5,0 балів – 12 осіб (36,4%); 

середній бал – 4, 21. 

7) з педагогічного діагностування – від 3,0 до 3,5 балів – 3 особи (9,1%); від 3,5 до 

4,0 балів – 11 осіб (33,3%); від 4,0 до 4,5 балів – 10 осіб (30,3%); від 4,5 до 5,0 балів – 9 осіб 

(27,3%); середній бал – 4, 03. 
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8) з наукових досліджень – від 3,0 до 3,5 балів – 7 осіб (21,3%); від 3,5 до 4,0 балів – 

4 особи (12,1%); від 4,0 до 4,5 балів – 14 осіб (42,4%); від 4,5 до 5,0 балів – 8 осіб (24,2%); 

середній бал – 3,89. 

Рис. 6 – Оцінка викладачів своєї підготовки до проведення педагогічної діяльності
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Рис. 7 – Середній бал оцінці викладачів своєї підготовки до проведення педагогічної

діяльності
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Питання 6. В якій мірі Ви зацікавлені в отриманні додаткових знань з таких педагогічних 

проблем? 

Відповіді науково-педагогічних працівників (див. рис. 8, 9, 10): 

1) Сучасні педагогічні теорії, концепції – дуже зацікавлений  – 10 осіб (30,3%); скоріш 

зацікавлений, чим ні – 17 осіб (51,5%); мені це у принципі знайоме – 6 осіб (18,2%); зовсім не 

цікаво – 0 осіб (00,0%). 

2) Педагогічна система ВВНЗ як цілісне утворення – дуже зацікавлений  – 6 осіб (18,2%); 

скоріш зацікавлений, чим ні – 18 осіб (54,5%); мені це у принципі знайоме – 8 осіб (24,2%); 

зовсім не цікаво – 1 особа (3,0%). 

3) Педагогічна концепція гарантування  якості підготовки курсантів – дуже 

зацікавлений  – 8 осіб (24,2%); скоріш зацікавлений, чим ні – 15 осіб (45,5%); мені це у 

принципі знайоме – 8 осіб (24,2%); зовсім не цікаво – 2 особи (6,1%). 

4) Сутність і зміст понять «якість освіти», «якість освітньої діяльності» – дуже 

зацікавлений  – 3 особи (9,1%); скоріш зацікавлений, чим ні – 16 осіб (48,4%); мені це у 

принципі знайоме – 12 осіб (36,4%); зовсім не цікаво – 2 особи (6,1%). 

5) Діагностування якості освіти – дуже зацікавлений – 13 осіб (39,4%); скоріш 

зацікавлений, чим ні – 14 осіб (48,4%); мені це у принципі знайоме – 5 осіб (15,2%); зовсім не 

цікаво – 1 особа (3,0%). 

6) Педагогічна кваліметрія(кількісне оцінювання якості освіти на критеріальній основі) 

– дуже зацікавлений  – 11 осіб (33,3%); скоріш зацікавлений, чим ні – 13 осіб (38,4%); мені це 

у принципі знайоме – 5 осіб (15,2%); зовсім не цікаво – 1 особа (3,0%). 

7) Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності – дуже зацікавлений  – 5 осіб 

(15,2%); скоріш зацікавлений, чим ні – 19 осіб (57,5%); мені це у принципі знайоме – 6 осіб 

(18,2%); зовсім не цікаво – 3 особи (9,1%). 

8) Вітчизняний інноваційний педагогічний досвід щодо якості підготовки курсантів 

ВВНЗ  – дуже зацікавлений  – 14 осіб (42,4%); скоріш зацікавлений, чим ні – 15 осіб (45,5%); 

мені це у принципі знайоме – 4 особи (12,1%); зовсім не цікаво – 0 осіб (00,0%). 

9) Досвід країн-членів НАТО щодо підготовки військових фахівців – дуже зацікавлений  

–  18 осіб (54,5%); скоріш зацікавлений, чим ні – 9 осіб (27,3%); мені це у принципі знайоме – 

6 осіб (18,2%); зовсім не цікаво – 0 осіб (00,0%). 

10) Практичне застосування інтерактивних методів навчання – дуже зацікавлений  –  

15 осіб (45,5%); скоріш зацікавлений, чим ні – 11 осіб (33,3%); мені це у принципі знайоме – 

7 осіб (21,7%); зовсім не цікаво – 0 осіб (00,0%). 

11) Проектування проблемних ситуацій – дуже зацікавлений  – 14 осіб (42,4%); скоріш 

зацікавлений, чим ні – 15 осіб (45,5%); мені це у принципі знайоме – 4 особи (12,1 %); зовсім 

не цікаво – 0 осіб (00,0%). 

12) Упровадження компетентнісного підходу – дуже зацікавлений  – 12 осіб (36,4%); 

скоріш зацікавлений, чим ні – 13 осіб (39,4%); мені це у принципі знайоме – 2 особи (6,1%); 

зовсім не цікаво – 6 осіб (18,1%). 

13) Підвищення мотивації курсантів до навчання – дуже зацікавлений  – 18 осіб (54,5%); 

скоріш зацікавлений, чим ні – 12 осіб (36,4%); мені це у принципі знайоме – 3 особи (9,1%); 

зовсім не цікаво – 0 осіб (00,0%). 

14) Інформатизація педагогічного процесу – дуже зацікавлений  – 14 осіб (42,4%); 

скоріш зацікавлений, чим ні –14 осіб (42,4%); мені це у принципі знайоме – 5 осіб (15,2%); 

зовсім не цікаво – 0 осіб (00,0%). 

15) Організація зворотного зв'язку  із випускниками – дуже зацікавлений  – 12 осіб 

(36,4%); скоріш зацікавлений, чим ні – 13 осіб (39,4%); мені це у принципі знайоме – 5 осіб 

(15,1%); зовсім не цікаво – 3 особи (9,1%).  

16) Визначення індивідуально-психологічних особливостей  курсантів – дуже 

зацікавлений  – 5 осіб (15,5%); скоріш зацікавлений, чим ні – 19 осіб (57,6%); мені це у 

принципі знайоме – 7 осіб (21,2%); зовсім не цікаво – 2 особи (6,1%). 
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17) Упровадження міждисциплінарного підходу – дуже зацікавлений  – 9 осіб (27,3%); 

скоріш зацікавлений, чим ні – 16 осіб (48,5%); мені це у принципі знайоме – 5 осіб (15,1%); 

зовсім не цікаво – 3 особи (9,1%). 

18) Основи дистанційного навчання – дуже зацікавлений  – 7 осіб (21,2%); скоріш 

зацікавлений, чим ні – 15 осіб (45,5%); мені це у принципі знайоме – 9 осіб (27,3%); зовсім не 

цікаво – 2 особи (6,1%). 

19) Активізація пізнавальної діяльності курсантів – дуже зацікавлений  – 13 осіб 

(39,4%); скоріш зацікавлений, чим ні – 12 осіб (36,4%); мені це у принципі знайоме – 4 особи 

(12,1%); зовсім не цікаво – 4 особи (12,1%). 

20) Компетентнісна модель науково-педагогічного працівника ВВНЗ – дуже 

зацікавлений  – 9 осіб (27,3%); скоріш зацікавлений, чим ні – 17 осіб (51,5%); мені це у 

принципі знайоме – 4 особи (12,1%); зовсім не цікаво – 3 особи (9,1%).  

21) Компетентнісна модель  випускника ВВНЗ – дуже зацікавлений  – 7 осіб (21,7%); 

скоріш зацікавлений, чим ні – 16 осіб (48,5%); мені це у принципі знайоме – 6 осіб (18,2%); 

зовсім не цікаво – 4 особи (12,1%). 

22) Рейтинг викладача – дуже зацікавлений  – 17 осіб (51,5%); скоріш зацікавлений, чим 

ні – 8 осіб (24,2%); мені це у принципі знайоме – 8 осіб (24,3%); зовсім не цікаво – 0 осіб  

23) Рейтинг курсанта – дуже зацікавлений  – 16 осіб (48,5%); скоріш зацікавлений, чим 

ні – 7 осіб (21,2%); мені це у принципі знайоме – 10 осіб (30,3%); зовсім не цікаво – 0 осіб 

(00,0%).  

24) Формування в курсантів громадянських якостей – дуже зацікавлений  – 11 осіб 

(33,4%); скоріш зацікавлений, чим ні – 18 осіб (54,5%); мені це у принципі знайоме – 3 особи 

(9,1%); зовсім не цікаво – 1 особа (30,0%). 

25) Формування в курсантів якостей творчої особистості – дуже зацікавлений  – 

12 осіб (36,4%); скоріш зацікавлений, чим ні – 15 осіб (45,5%); мені це у принципі знайоме – 

5 осіб (15,1%); зовсім не цікаво – 1 особа (3,0%). 

 

Рис. 8 – Оцінка зацікавленості викладачів в отриманні додаткових знань
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Рис. 9 – Оцінка зацікавленості викладачів в отриманні додаткових знань (продовження )

45,5

38,4

36,4

42,4

39,4

57,6

48,5

21,2

12,1

6,1

9,1

15,2

15,1

21,2

15,1

6,1

9,1

45,5

42,4

36,4

54,5

42,4

36,4

15,1

27,3

33,3

9,1

0

0

18,1

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

застосування інтерактивних методів навчання 

проектування проблемних ситуацій 

упровадження компетентнісного підходу 

підвищення мотивації курсантів до навчання 

інформатизація педагогічного процесу 

організація зворотного зв'язку  

індивідуальні особливості  курсантів 

упровадження міждисциплінарного підходу

дуже зацікавлений скоріш зацікавлений, чим ні

мені це у принципі знайоме зовсім не цікаво

 
 

Рис. 10 – Оцінка зацікавленості викладачів в отриманні додаткових знань (продовження )
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Питання 7. В якій мірі Вас задовольняють умови щодо успішності здійснення Вами 

освітньої діяльності (міра задоволеності відображена  у балах)? 

Відповіді науково-педагогічних працівників (див. рис. 11, 12): 

1) Рівень вмотивованості курсантів до навчання у ВВНЗ – «5» – 5 осіб (18,2%); «4» – 

14 осіб (42,4%);  «3» – 10 осіб (30,3%);  «2» – 3 особи (9,1%); середній бал – 3,71. 

2) Морально-психологічний клімат на кафедрі – «5» – 13 осіб (39,4%); «4» – 17 осіб 

(51,5%);  «3» – 3 особа (9,1%);  «2» – 0 осіб (00,0%); середній бал – 4,30. 

3) Морально-психологічний клімат у ВВНЗ – «5» – 5 осіб (15,1%); «4» – 15 осіб (45,5%);  

«3» – 9 осіб (27,3%);  «2» – 4 осіб (12,1%); середній бал – 3,63. 

4) Навчально-методичні умови – «5» – 6 осіб (18,2%); «4» – 12 осіб (36,4%);  «3» –14 осіб 

(42,4%);  «2» –1 особа (3,0%); середній бал – 3,70. 

5) Науково-інноваційні умови– «5» – 5 осіб (15,1%); «4» – 9 осіб (27,3%);  «3» – 16 осіб 

(48,5%);  «2» –3 особи (9,1%); середній бал – 3,48. 

6) Адміністративно-розпорядчі умови на кафедрі – «5» – 8 осіб (24,2%); «4» – 16 осіб 

(48,5%);  «3» – 8 осіб (24,3%);  «2» – 1 особа (3,0%); середній бал – 3,93. 

7) Адміністративно-розпорядчі умови у ВВНЗ – «5» – 7 осіб (21,2%); «4» – 12 осіб 

(36,4%);  «3» – 11 осіб (33,3%);  «2» – 3 особи (9,1%); середній бал –3,69. 

8) Інформаційні умови – «5» – 6 осіб (18,2%); «4» – 14 осіб (42,4%);  «3» – 12 осіб (36,4%);  

«2» – 1 особа (3,0%); середній бал – 3,76. 

9) Матеріально-технічні умови (база) – «5» – 8 осіб (24,2%); «4» – 14 осіб (42,4%);  «3» – 

7 осіб (21,3%);  «2» – 4 особи (12,1%); середній бал – 3,79. 

10) Санітарно-гігієнічні умови – «5» – 7 осіб (21,2%); «4» – 19 осіб (57,6%);  «3» – 7 осіб 

(21,2%);  «2» – 0 осіб (00,0%); середній бал – 4,0. 

11) Естетичні умови – «5» – 8 осіб (24,2%); «4» – 16 осіб (48,5%);  «3» – 9 осіб (27,3%);  

«2» – 0 осіб (00,0%); середній бал – 3,97. 

 

Рис. 11– Рівень задовільності викладачів умовами
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Рис. 12 – Середній бал рівня задовільності викладачів умовами
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Висновки. Порушені у даному дослідженні питання – це як стан «знання про незнання» 

певних інтересів, кількісних та якісних змін, причин, інших характеристик явищ чи процесів. 

При цьому соціологічне дослідження не вирішує проблеми, а лише виявляє їх на основі 

отриманих точних, об’єктивних даних і надає змогу розкрити, спрогнозувати майбутній 

розвиток ситуації, що є підґрунтям для подальшого прийняття управлінських рішень 

фахівцями відповідних напрямів з метою покращення становища та усунення недоліків. 

На наш погляд, в сучасних умовах з метою подальшого розвитку професійної 

компетентності викладачів Військового інституту доцільно: 

зосередити увагу на професійному становленні молодих викладачів, які мають стаж 

науково-викладацької роботи до 5 років; 

направити на курси підвищення кваліфікації до Національного університету оборони 

України імені Івана Черняхівського науково-педагогічних працівників, які не підвищували 

свою педагогічну кваліфікацію протягом останніх п’яти років; 

провести додаткові заняття з викладацьким складом з питань щодо: застосування 

підсумків наукових досліджень під час впровадження освітньої діяльності; педагогічного 

діагностування; теорії освіти; проведення виховної роботи з курсантами; 

під час проведення додаткових занять розглянути навчальні питання щодо: досвіду країн 

членів НАТО при підготовки військових фахівців; педагогічної кваліметрії та діагностуванні 

якості освіти; підвищення мотивації курсантів до навчання та активізації їх пізнавальної 

діяльності; інформатизації навчального процесу; застосування інтерактивних методів 

навчання; формування та використання рейтингів викладача і курсанта під час організації 

освітньої діяльності; 

вжити додаткових заходів щодо покращення: науково-інноваційних умов; морально-

психологічного клімату та адміністративно-роспорядчих умов у Військовому інституті; 

інформаційних та матеріально-технічних умов, а також підвищення рівня вмотивованості 

курсантів до навчання. 
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Перспективи подальших досліджень. Удосконалення інструментарію щодо 

об’єктивізації оцінювання та самооцінювання рівня сформованості професійної 

компетентності викладача вищого військового навчального закладу.  
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к.т.н., доц. Черных Ю.А, Черных О.Б. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО 

ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ –  

ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
 

В статье раскрывается сущность понятия "профессиональная компетентность 

преподавателя высшего военного учебного заведения" и содержание основных структурных 

составляющих этой педагогической категории. Рассматриваются проблемы развития 

профессиональной компетентности преподавателя в современных реалиях, обусловленных 

вызовами, которые стоят перед Украиной и ее Вооруженными Силами в связи с вооруженным 

конфликтом на востоке нашей страны. Основное внимание уделено анализу компетенций 

преподавателя высшего военного учебного заведения с учетом итогов социологического опроса 

преподавателей Военного института Киевского национального университета. При этом сделан 

акцент на применении в образовательном процессе инновационных педагогических технологий и 

приведение содержания образования и качества подготовки военных специалистов в 

соответствии с потребностями сил обороны с учетом опыта стран-членов НАТО. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, преподаватель высшего военного 

учебного заведения, подготовка военных специалистов, социологический опрос. 
 

Ph.D. Chernykh J, Chernykh O. 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF THE TEACHER OF THE HIGHER 

MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE MODERN CONTEXT – RESULTS OF 

SOCIOLOGICAL SURVEY 
 

The article reveals the essence of the concept of “professional competence of a teacher of a higher 

military educational institution” and the content of the main structural components of this pedagogical 

category. The problems of professional development of the teacher in modern realities caused by the 

challenges faced by Ukraine and its Armed Forces in connection with the armed conflict in the east of our 

country are considered. The main attention is paid to the analysis of the competence of the teacher of the 

higher military educational institution, taking into account the results of a sociological survey of teachers 

of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv. At the same time, emphasis was 

put on the use of innovative pedagogical technologies in the educational process and the bringing of the 

content of education and the quality of training of military specialists in accordance with the needs of the 

defense forces, taking into account the experience of the member states. 

Problems raised in this survey represent “knowledge of ignorance” of certain interests, quantitative 

and qualitative changes, causes, other characteristics of phenomena or processes. At the same time, the 

sociological research does not solve the problem, but only reveals them on the basis of the received precise, 

objective data and allows to reveal and predict the future development of the situation, which is the basis 

for the further adoption of managerial decisions by specialists of the respective directions in order to 

improve the situation and eliminate the shortcomings. 

In our opinion, in the current context, for the purpose of further development of the professional 

competence of the teachers of the Military Institute, it is reasonable: to focus on the professional formation 

of young teachers with teaching experience up to 5 years; to send academic and teaching staff who did not 

upgrade their pedagogical qualification during the last five years to Ivan Cherniakhivskii National Defense 

University of Ukraine; to conduct additional classes with the teaching staff concerning: application of the 

results of scientific research during the implementation of educational activities; pedagogical diagnostics; 

the theory of education; performance of educational work with cadets; while conducting additional classes, 

consider the training points regarding: the experience of NATO member states in the training of military 

specialists; pedagogical qualimetry and diagnosis of education quality; increase motivation of cadets for 

training and activating their cognitive activity; informatization of the educational process; application of 

interactive teaching methods; formation and use of the ratings of the teacher and cadet during the 

organization of educational activities; to take additional measures to improve: scientific and innovative 

conditions; moral and psychological climate and administrative conditions at the Military Institute; 

information and logistical conditions, as well as increasing the level of cadets’ study motivation. 

Key words: professional competence, teacher of the higher military educational institution, training 

of military specialists, sociological survey. 
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РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ НОРМИ 

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСТУП ДО ЗМІСТУ «ЗБІРНИКА ВІКНУ» 

 

Редакційна політика «Збірника ВІКНУ» заснована на принципах об’єктивності та 

неупередженості при відборі статей для публікації; високих вимог до якості наукових 

досліджень; обов’язковості та конфіденційності рецензування статей; додержання 

колегіальності при відборі до публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з 

авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав. Запобігання протизаконним 

публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця. 

До друку приймаються оригінальні рукописи, які не опубліковано раніше, не було 

відправлено до інших редакцій та які повністю відповідають вимогам щодо оформлення та 

порядку подання статей.  

У «Збірнику ВІКНУ» сформовані наступні рубрики: техніка, інформаційні технології, 
педагогіка та гуманітарні проблеми збройних сил, системні питання в науці та освіті, воєнна 

безпека. 

Редакція підтримує політику відкритого доступу та принципи вільного поширення 

наукової інформації. Примірники збірників знаходяться у Національній бібліотеці України ім. 

В.І. Вернадського, науковій бібліотеці ім. М. Максимовича, у бібліотеці Військового 

інституту та інших бібліотеках України. Електронна версія розміщена на сайті інституту, на 

сайтах наведених бібліотек та на сайті «Збірника ВІКНУ»: 

http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk 

 

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ 

 

Редакційна колегія журналу вимагає від авторів наслідувати формальним та етичним 

правилам підготовки і публікації наукових робіт, що вони подають до редакції журналу. Ці 

норми зумовлено стандартами якості наукових статей, прийнятими у світовому науковому 

співтоваристві, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), 

рекомендаціями Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), 

етичним кодексом вченого України, а також досвідом роботи іноземних та українських 

професіональних спільнот, наукових організацій, редколегій та редакцій видань. 

 

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ 

 

Редакційна колегія у своїй діяльності: 

– керується принципами неупередженості, наукової етики рецензування, захисту – 

інтелектуальної власності, 

– несе відповідальність за рівень наукового наповнення журналу, 

– виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором одного рукопису до 

кількох журналів, багаторазового копіювання тексту статті в різних місцях, введення 

громадськості в оману щодо реального внеску кожного автора в опубліковану наукову роботу; 

– залишає за собою право направити рукопис на розгляд сторонньому рецензенту, у тому 

числі ретельний відбір через «сліпе» рецензування, відхилити статтю або повернути її на 

доопрацювання;  

– може відхилити рукопис, якщо вважає, що він не відповідає профілю журналу, чи не 

відповідає етиці та правилам оформлення, 

– має право вилучити вже опубліковану статтю в разі виявлення порушення будь-чиїх 

прав або загальноприйнятих норм наукової етики, про даний факт вилучення статті редакція 

повідомляє як автору статті, так і організації, де було виконано дослідження та повідомляє про 

це у наступному номері. 
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Співробітники редакції не надають іншим особам інформації, пов’язаної із змістом 

рукописів, що перебувають на розгляді, крім осіб, які беруть участь у її фаховій оцінці 

Згідно з міжнародним законодавством щодо додержання авторського права на 

електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не 

можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній чи друкованій) 

без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих 

матеріалів у контексті інших документів обов’язково необхідними є посилання на 

першоджерело. 

 

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРА 

 

Автор: 

– несе відповідальність за новизну і достовірність наведених у статтях результатів, 

тактико-технічних та економічних показників, коректність висловлювань а також за те, що в 

матеріалах не міститься інформація з обмеженим доступом; 

– повинен цитувати ті публікації, які мали визначальний вплив на суть викладеного у 

статті, а також ті, які можуть швидко ознайомити читача з більш ранніми працями, важливими 

для розуміння цього дослідження, необхідно також належним чином вказувати джерела 

принципово важливих матеріалів, використаних у даній роботі, якщо вони не були отримані 

самим автором; 

– забезпечує недопустимість плагіату та подання до публікації раніше надрукованих 

матеріалів, у випадку виявлення зазначених фактів відповідальність несе автор поданих 

матеріалів. 

Співавторами статті мають бути всі особи, що зробили вагомий науковий внесок у 

подану роботу і поділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який подає 

рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті 

особи, які відповідають критерію авторства, і бере на себе відповідальність за згоду інших 

авторів статті на її публікацію в журналі.   
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