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«Львівська політехніка»  
2 Громадська спілка «Українське товариство 

геодезії і картографії» 
 

Громадській спілці «Українське товариство 
геодезії і картографії (Товариство ГС «УТГК») 11 
березня 2021 року виповнилось тридцять років з 
дня заснування. Це найбільша громадська органі-
зація в сфері геодезії і картографії України, яка 
сприяє розвитку галузі, активно захищає її інте-
реси, веде ефективну професійну організаційну 
роботу та наукову, видавничу і міжнародну діяль-
ність. Результати діяльності Товариства широко 
висвітлена в десятках публікацій, в наукових видан-
нях і ЗМІ та доповідях на фахових конгресах, 
конференціях, симпозіумах в Україні і за кордоном. 

Товариство має державну реєстрацію, Статут і 
статутну документацію, юридичну адресу, бан-
ківські рахунки, печатку, прапор-штандарт, офіс , 
сайти, у тому числі і соцмережах, фахові й періо-
дичні науково-технічні журнали, монографії та 
інші друковані матеріали, почесні звання і зао-
хочувальні відзнаки, проводить власні і підтримує 
інші міжнародні науково-технічні конференції, є 
членом світової федерації геодезистів (FIG) і 
членом європейської асоціації геодезистів (CLGE), 
уклало взаємовигідні меморандуми і договори 
співпраці, з багатьма громадськими організаціями 
й спілками України, Європи і світу. 

Вищим органом Товариства є з’їзд (склика-
ється що п’ять років). З’їзд обирає Президента і 
президію ГС «УТГК». Діяльність президії здійсню-
ється під керівництвом Президента товариства і 
трьох віце-президентів. Офіс Товариства знахо-
диться у Києві. Первинні організації Товариства є 
практично у всіх областях України. У Львові зна-
ходиться Західне геодезичне Товариство УТГК, а в 
Дніпрі – Дніпровська регіональна організація 
УТГК. Рішення з’їзду і президії є обов’язковими в 
діяльності членів і підрозділів Товариства. 

Черговий IV з’їзд Товариства заплановано 
скликати в кінці 2021 року. Діючим президентом 
ГС «УТГК» є докт.техн.наук, професор Ігор Тре-
вого (м.Львів), а віце-президентами є: 

− з організаційної роботи – канд. техн.наук, 
доцент Борис Четверіков (м.Львів); 

− з наукової діяльності – докт.техн.наук, 
професор Юрій Карпінський (м.Київ); 

− з міжнародної співпраці докт. географ. наук, 
професор Людмила Доценко (м. Київ). 

Найважливішим напрямом діяльності Товарис-
тва є сприяння науково-технічному прогресу в 
сфері геодезії і картографії та підняття престижу і 
професійний захист геодезичної галузі. Для цього 
президія Товариства ефективно співпрацює з уря-
довими установами країни, а саме з офісом Прези-
дента України, Кабінетом міністрів України, Вер-
ховної Ради України, РНБО, НАН України, мі-
ністерствами  і відомствами. Періодично готу-
ються листи-звернення геодезичної і картогра-
фічної громадськості до керівних органів країни 
з особливо важливих питань. Активна співпраця 
здійснюється з Держгеокадастром України в 
складі якого тепер знаходиться департамент з 
питань топографо-геодезичної і картографічної 
діяльності. Товариство систематично бере участь 
в законотворчій діяльності, в підготовці нор-
мативних документів, тощо; представлено у гро-
мадській раді та науково-технічній раді Держ-
геокадастру України. 

Наукова діяльність Товариства є одним з 
пріоритетних напрямків, який сприяє розвитку 
геодезії і картографії, створенню умов для ефек-
тивної творчої праці, організації і проведенню 
важливих наукових експедицій, виданню фахових 
журналів та збірників наукових праць, моногра-
фій, навчальної літератури, організації і проведен-
ню міжнародних наукових форумів з широким 
залученням в них вчених, фахівців, викладачів, 
військових професіоналів, докторантів, аспірантів, 
студентів і курсантів з різних регіонів України і 
закордонних країн, висування на Державну пре-
мію України і конкурси різних рівнів вагомих 
наукових розробок, друкованих праць, картогра-
фічних творів тощо. 

Щороку Товариством проводиться Міжна-
родна науково-технічна конференція “Геофорум” 
яка стала найбільшою геодезичною МНТК в Укра-
їні та широко відомою і визнаною в світі. Пере-
важно МНТК працювали на Яворівському поліго-
ні, а також в Брюховичах і санаторії “Шкло”. 
Учасники МНТК представляли практично всі 
регіони України і понад 20 закордонних країн. До 
25-річчя МНТК Геофорум видана монографія 
“Геофорум”- простір для нових ідей і розробок” в 
якій висвітлена роль МНТК в розвитку науки, ос-
віти і виробництва. МНТК “Геофорум” відбува-
лась за підтримки НУ “Львівська політехніка”, 
Національної академії сухопутних військ, МОН 
України, НАН України, Укргеокартографії та 
Держгеокадастру України і інших міністерств та 
відомств та багатьох організацій і фірм. 

При підтримці Товариства створено і підтри-
мується науковий просторовий геодезичний полі-
гон в Яворівському районі Львівської області на 
якому є два метрологічні об’єкти сертифіковані нау-
ково-дослідним Інститутом Метрології (м. Харків).  
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За підтримки Товариства були одержані Дер-
жавні премії України в галузі науки і техніки, а 
саме за картографічний твір “Національний атлас 
України” групою картографів на чолі з проф. 

Р.Сосою і за оригінальні наукові дослідження в 
Антарктиді професорами К.Третяком, В.Глотовим 
і В.Максимчуком. Це перші геодезисти України 
лауреати Держпремії. 

 

 
 

Рис.1. На засіданні Першого з’їзду делегатів Українського товариства геодезії і картографії 
 

 

 
 

Рис.2. Учасники МНТК «Геофорум-2019» 
 
Значний внесок зробило Товариство у видав-

ничу діяльність. Це важливо для ефективного роз-
витку геодезичної науки, освіти та виробництва. 
Видано ряд монографій які висвітлюють різні 
напрямки роботи Товариства, понад 20 років вида-
вався фаховий журнал “Вісник геодезії та кар-
тографії ” і вже 25 років Товариство видає фахо-
вий журнал категорії “Б” “Сучасні досягнення 
геодезичної науки та виробництва” які розпов-
сюджуються не тільки в Україні, але і за кордоном. 
Надана підтримка на видання багатьох підручників, 
посібників, тез наукових конференцій та інших мате-
ріалів. Зазначимо, що своєчасне видання фахових 

журналів забезпечило своєчасний захист багатьох 
кандидатських і докторських дисертацій. 

Значну увагу приділяє Товариство міжнарод-
ній співпраці. Делегації ГС “УТГК” неодноразово 
брали участь в роботі з’їздів геодезичних Това-
риств сусідніх країн, в роботі міжнародних конфе-
ренцій “Польсько-чесько-словацькі геодезичні 
дні” і намагались включити в цю конференцію і 
Україну; в міжнародних конференціях “Проблеми 
інженерної геодезії” в Варшаві, в МНТК “Балтик 
сервеєр” в Латвії та Польщі та багатьох інших в 
Австрії, Болгарії, Німеччині, Вірменії, Великоб-
ританії, Австралії тощо. Особливо потрібно відзна-
чити постійну багаторічну участь делегації 
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Товариства у світових геодезичних конференціях 
“INTERGEO”, яка щорічно працює в різних вели-
ких містах Німеччини. Конгрес “INTERGEO” є 
геодезичною меккою, в його роботі беруть участь 
до 20 тис. осіб з цілого світу. Саме цей конгрес 
став для Товариства місцем для встановлення 
нових важливих ділових контактів, рекламою 
своєї діяльності, для пошуку партнерів міжнарод-
ної співпраці в науковій, освітянській і гро-
мадських сферах. Завдяки зусиллям Товариства 
участь українських геодезистів в конгресі зросла в 
останні роки до 100 і більше осіб. 

Товариство підписало угоди і договори спів-
праці з геодезичними громадськими товариствами 
і спілками Польщі, Чехії, Словаччини, Молдови, 
Туреччини, Вірменії та інших країн. 

ГС “УТГК” понад 20 років є членом FIG, ак-
тивно співпрацює, бере участь в її Асамблеях і 
платять внески. У 2016 році на Асамблеї CLGE в 
Потсдамі Українське товариство геодезії і карто-
графії одноголосно було прийнято в члени цієї 
Європейської геодезичної організації. Найближ-
чим часом в Україні відбудеться чергова Асамб-
лея CLGE. Президент і віце-президент FIG брали 
участь в роботі МНТК “Геофорум”. Ряд українсь-
ких професорів І. Тревого, К.Третяк, Ю.Карпінсь-
кий, С.Савчук працювали в комісіях FIG. Проф. 
Тревого І.С. є членом редколегії журналу Przeglad 
Geodezycny (Польща, SGP). 

Товариство з повагою відноситься до важливих 
дат в житті галузі, організацій і окремих фахівців. 
Щорічно Товариство відзначає професійне свято 
працівників геології, геодезії і картографії Украї-
ни. Цій події присвячується МНТК “Геофорум”. У 
2020 році президія ГС УТГК звернулась до Прези-
дента України з проханням про перенесення проф-
свята з першої неділі квітня на 21 березня (згідно 
рішення FIG тепер це світовий день геодезиста), 
та назвати цю дату День геодезиста України. Про-
позиція підтримана, чекаємо Указу Президента. 

Традиційно першого листопада відзначається 
день утворення центрального органу виконавчої 
влади геодезичної та картографічної галузі країни, 
а цього року буде ювілейна подія – 30 років. До 
неї розпочата підготовка. 

Відзначаються й інші події галузі та ювілейні 
дати в житті окремих організацій, підприємств, 
фірм, закладів освіти, окремих діячів науки, осві-
ти, виробництва. Наприклад, делегація ГС “УТГК” 

прийняло участь в 75 – річчі ГАО НАН України, у 
ювілейній події “30 років земельної реформи 
України” та інших. 

Для стимулювання фахової діяльності в арсе-
налі Товариства є вісім галузевих і фахових від-
знак, почесні грамоти, тощо. Як правило, ювілей-
ним подіям присвячуються статті і повідомлення в 
фахових журналах і ЗМІ. Наприклад, щороку в 
журналі “Сучасні досягнення геодезичної науки та 
виробництва” розміщується вітання геодезичної і 
картографічної громадськості України з профсвя-
том. 

Громадська робота це поважна альтруїстська 
праця, яка потребує самовідданості, порядності й 
обов’язковості від керівного складу Товариства та 
його членів і заслуговує поваги і високої оцінки 
суспільства. Сьогодні ГС “Українське товариство 
геодезії і картографії” успішно реалізує свої плани 
та виконує визначені обов’язки і впевнено дивить-
ся у майбутнє.   
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Метою дослідження є визначення прикладних 

задач, що вирішуються за допомогою геоінформа-
ційної системи адміністративно-господарського 
управління аеропортом і аналіз методів представ-
лення та забезпечення уніфікації створення, об’єд-
нання та накопичення даних у різних підрозділах 
аеропорту, з подальшою інтеграцією їх в єдиний 
інформаційний масив. У результаті дослідження 
сформовано перелік задач адміністративно-госпо-
дарського управління  аеропортом, які успішно 
можуть бути вирішенні засобами геоінформаційних 
технологій з використанням оперативної інформації. 
Ключові слова – геопросторові дані; геоінфор-

маційна система; оперативна інформація, аеро-
порт. 

Вступ 

Геоінформаційні технології все ширше вико-
ристовуються в багатьох сферах діяльності сус-
пільства для збирання, зберігання та обробки да-
них; просторового планування територіями; ве-
дення кадастрів та інфраструктури геопросторо-
вих даних; моніторингу та прогнозування; управ-
ління активами та  прийняття управлінських рі-
шень тощо [Бойко,2018]. 

Постановка проблеми: геоінформаційні техно-
логії знайшли широке застосування в аеропортах 
багатьох країн для вирішення різноманітних за-
дач, в тому числі і для управління майновим комп-
лексом. В Україні аеропорти (за винятком міжна-
родного аеропорту «Бориспіль») не застосовіють 
геоінформаційні системи (ГІС) для адміністративно-
господарського управління (АГУ).  Дослідження 
направлено на визначення комплексу прикладих 

задач регіональних аеропортів з застосуванням 
геоінформаційних технологій, наочного відобра-
ження оперативної просторової та атрибутивної 
інформації   сучасними методами й технологіями.  

Актуальність теми дослідження обумовлена 
широкими можливостями застосування геоінфор-
маційних технологій в аеропортах для вирішення 
адміністративно-господарських задач. 

Аналіз останніх досліджень. Науковці багатьох 
країн досліджують питання впровадження геоін-
формаційних технологій в аеропортових комплек-
сах, їх можливості щодо ефективного управління, 
реконструкції та модернізації. В Україні відомі 
праці Карпінського Ю.О., Лященка А.А., Черіна 
А.Г., присвячені формуванню баз геопросторових 
даних, розробкою та впровадженням ГІС в аеро-
портах [Лященко, 2011].  

З практичним досвідом використання ГІС в 
аеропортах можна ознайомитись у матеріалах 
журналу ArcReview, який з 1997 року на своїх 
сторінках висвітлює розробки та впровадження  
геоінформаційнихсистем на основі програмного 
забезпечення  ArcGIS. У статтях журналу наведені 
приклади впровадження ГІС для управління май-
новим комплексом аеропортів США, Швейцарії, 
Австралії та інших країн [Самый загруженный 
аэропорт в мире высоко взлетает с помощью ГИС, 
ГИС как стратегический компонент масштабной 
модернизации аэропорта Лос-Анджелеса]. 

Метою даного дослідження є визначення ос-
новного переліку прикладних задач, що вирі-
шуються за допомогою ГІС АГУ в аеропортах.  

Методика дослідження: порівняльний аналіз 
літературних джерел за тематикою досліджень. 

Результати. Сформовано перелік задач адмі-
ністративно-господарського управління  аеропор-
том, які успішно вирішуються засобами геоінфор-
маційних технологій використовуючи оперативну 
інформацію, уніфікацію створення, об’єднання та 
накопичення даних в різних підрозділів аеропорту 
з подальшою інтеграцією їх в єдиний інформацій-
ний масив. 

Основна частина 

Аналізуючи світовий досвід використання ГІС 
в аеропортах для адміністративно-господарського 
управління, можна виділити різні групи користу-
вачів, які обслуговує ГІС: експлуатаційників, пла-
нувальників, мобільні бригади на льотному полі, 
ремонтників та технічний персонал з обслуговк-
вання інженерних комунікацій та господарству, 
осіб, що приймають рішення, службу безпеки аеро-
порту, підрядників, інспекторів, пасажирів, клієн-
тів та громадськість. 

На основі проведеного аналізу сформовано 
перелік прикладних задач, що вирішуються за 
допомогою ГІС АГУ в аеропортах: управління 
майном і контроль за орендою площ; управління 
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складськими приміщеннями; оцінка і планування 
пропускної спроможності і розрахунок пасажиро-
потоків; управління парком транспортних засобів 
(моніторинг стану техніки, облік рівня витрат та 
розливу палива на покриттях аеоропорту); управ-
ління терміналами; встановлення меж і пунктів 
пропуску; реконструкція аеродромного комплек-
су; комерційні послуги та сервісне обслуговуван-
ня; контроль за орендою площ та складськими 
приміщеннями; забезпечення безпеки функціону-
вання аеродромного комплексу; обслуговування 
транзиту та управління парком транспортних засо-
бів; проектування та виконання заходів службою  
безпеки аеропорту; експлуатація будівель, споруд, 
злітно-посадкових смуг, світлотехнічного та ра-
діолокаційного обладнання,  інженерних кому-
нікацій тощо; робота служб забезпечення діяль-
ності аеропорту; проектування та планування ро-
біт із модернізації та реконструкції наявних та 
будівництва нових об’єктів;  управління активами 
та ресурсами аеропорту, прийняття управлінських 
рішень; моніторинг в режимі on-line тощо. 

Формування наборів геопросторових даних 
ГІС АГУ повинно бути реалізовано у відповід-
ності до міжнародних та національних стандартів. 
Відповідність українським стандартам «Географіч-
на інформація. Еталонна модель», «Правила моде-
лювання геопросторових даних»,  комплексу стан-
дартів «База топографічних даних» забезпечує 
створення, об’єднання та накопичення даних у 
різних підрозділах та організаціях 
[https://softpro.ua/ua/ukraiinski-ta-mijnarodni-standarti-
i-specifikaciii-pobudovi-suchasnih-gis-ta-geoportaliv.]. 
Це  дозволяє використовувати накопичені дані та 
інтегрувати їх в єдиний інформаційний масив, за-
безпечує інформаційну та функціональну суміс-
ності компонентів системи на основі уніфікованої 
структури, єдиної системи класифікації і кодуван-
ня топографічних об’єктів та їх атрибутів, правил 
цифрового опису векторних даних і цифрових 
моделей рельєфу, метаданих для топографічних 
об’єктів і наборів топографічних даних, форматів 
експорту/імпорту топографічних даних у процесі 
інформаційної взаємодії компонентів у середови-
щі системи та з іншими системами. 

Як відомо, значну роль у геоінформаційному 
забезпеченні адміністративно-господарского уп-
равління аеропорту відіграє  облік оперативної 
інформації (на відміну від умовно-постійної, ха-
рактерної для ГІС). На цій основі створена ГІС 
повинна передавати підтримку роботи з так зва-
ними тимчасовими атрибутами, для яких задаєть-
ся дискретизація часу обліку і ліміти збереження. 

Можна вважати, що в ГІС атрибутивна інфор-
мація розглядається як доповнення до карти, у той 
час як у системах забезпечення  адміністративно-
господарского управління аеропорту основною є 
графічна інформація (карти, креслення, схеми), 

яка використовується для доступу до цієї інформа-
ції і її наочного відображення. У вказаних систе-
мах об’єкт може бути присутнім у базі даних, але 
не мати зображення. Тому текстовий навігатор з 
об’єктів бази даних і схеми, що використані для 
навігації по простору, варто розглядати як взаємо-
доповнюючі засоби доступу до інформації з прі-
оритетом текстового навігатора. 

У плані представлення інформації доцільним є 
підтримка  роботи з так званими фільтрами, у яких 
для кожної прикладної задачі визначається необ-
хідна для її вирішення підмножина атрибутів об’єк-
ту. Усю роботу з інформацією (для зручності) 
користувач може здійснити через вказані фільтри.  

Зв’язки між реальним об’єктом та його карто-
графічним образом реалізуються у ГІС за допомо-
гою функції зображення: керування  пріоритетніс-
тю візуалізації об’єктів та масштабом візуалізації 
об’єктів і написів. Однак, виконання цих завдань 
виявляється значно гнучкішим у результаті вико-
ристання потужного апарата геоінформаційного 
моделювання та можливості керувати візуаліза-
цією кожного об’єкта. 

 

Висновки 

У результаті проведеного дослідження сфор-
мовано перелік прикладних задач, що вирішують-
ся за допомогою ГІС АГУ в аеропортах та вста-
новалено, що пріритетна роль в геоінформаційно-
му забезпеченні АГУ аеропорту надається опера-
тивній інформації, а атрибутивна інформація роз-
глядається як доповнення до графічної, що реалі-
зується засобами геоінформаційного моделювання.  
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Визначення стабільності положення трубчас-
тих знаків Бережанського базису протягом 2020-
2021 рр. є основною метою даної публікації. Дослі-
дження виконувалися в різні пори року методом 
фотофіксації з використання контрольного метру 
враховуючи метеофактори. Для усунення впливу 
ексцентриситету мітки ґвинта примусового цент-
рування метрові інтервали вимірювали використо-
вуючи 4 положення ґвинта примусового центру-
вання. Із результатів дослідження встановлено, що 
зміна положення трубчастих знаків Бережансь-
кого базису залежить від зміни температур певних 
пір року. 
Ключові слова – базис; метровий інтервал; труб-

частий знак; становий гвинт примусового цент-
рування; контрольний метр; метеопараметри. 

Вступ 

Кожен прилад, який застосовують для лінійних 
вимірювань, має проходити періодичну метроло-
гічну атестацію, у яку входить визначення прила-
дової поправки. [Літинський, 2003] Еталонні гео-
дезичні базиси є робочими еталонами для метро-
логічного контролю геодезичних приладів і пере-
давання їм одиниці довжини. [Тревого, 2014] Як 
відомо, згідно діючої Інструкції для вимірювань 
ліній в ходах мереж згущення (полігонометрії 4 
класу, 1 і 2 розрядів) використовують електронні 
тахеометри, котрі забезпечують середню квадра-
тичну похибку вимірювання довжини сторони до 
500 м ≤ 1 см, від 500 м до 1 000 м ≤ 2 см, а понад  
1 000 м – 1:40 000. Щоб  досягнути такої точності, 
їх потрібно еталонувати на базисах 2 розряду, 
інтервали яких виміряні з помилками 1+1,5 (d∙10-6) 
мм [Базисы эталонные. Методика поверки, 2003]. 
Зважаючи на велику кількість різноманітних мо-
дифікацій вимірювальних приладів, які випуска-
ють різні фірми, та їх використання впродовж 
багатьох років, важливим питанням є підтримання 

єдиної одиниці довжини. [Тревого, 2014] З цією 
метою на Бережанському базисі, котрий побудо-
ваний на навчально-науковому полігоні у 2004 
році та реконструйований в 2018 році, періодично 
проводять його атестацію високоточними вимірю-
ваннями. Методикою метрологічної атестації лі-
нійних базисів займалося багато науковців: Тре-
вого І.С., Літинський В.О., Купко В.С., Прокопов 
О.В., Самойленко О.М., Адаменко О.І. та інші. 

Методика 

Вимірювання метрових інтервалів базису з 
врахуванням ексцентриситету мітки гвинта при-
мусового центрування виконували контрольним 
метром із використанням методу фотофіксації 
відлічування шкал кінців відрізків метрових інтер-
валів. [Перій, 2014] 

Послідовній роботи наступна: 
1. На кожному з трубчастих знаків фазової 

ділянки (наприклад d3,4) встановлювали гвинти 
примусового центрування, зверху якого нанесено 
мітку, відносно якої відлічували поділки контроль-
ного метра.  

2. На верхню різьбу гвинта примусового цент-
рування нагвинчується шайба, до тих пір, поки 
верхня її площина не збіжиться з  позначкою міт-
ки цього гвинта (правильність встановлення шай-
би перевіряється встановленням контрольного 
метра так, щоб його шкала щільно прилягала до 
міток гвинтів примусового центрування. 

3. Переконавшись у правильності встановлен-
ня шайб, між двома трубчастими знаками фазової 
ділянки на гвинти примусового центрування з 
мітками встановлювали контрольний метр (див. 
рис.1). 

 
Рис. 1. Встановлення контрольного метра  
на шайби станових гвинтів примусового 

центрування 
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4. Для усунення впливу ексцентриситету міт-
ки гвинта примусового центрування метрові інтер-
вали вимірювали використовуючи 4 положення 
мітки гвинта примусового центрування. 

5. Відлічування контрольного метра здійс-
нювали методом фотофіксації. 

6. Для зручності фотофіксації використову-
вався спеціальний пристрій у вигляді циліндра, 
низ якого оснащений червоною смужкою, щоб 
усунути бліки та засвічення зображення, та з про-
різами для контрольного метра і отвором зверху.  

7. Під час вимірювань метрових інтервалів пе-
ріодично вимірювали температуру контрольного 
метру, температуру повітря, атмосферний тиск. 

Відлічування контрольного метра здійснювали 
по цифрових знімках візуально. 

Відліки фіксували по обидва боки мітки ґвинта 
примусового центрування та усереднювали (рис. 2). 
Тим самим визначався центр мітки ґвинта приму-
сового центрування. Різниці центрів міток на су-
сідніх трубчастих знаках фазової ділянки визна-
чали довжину інтервалів фазової ділянки. 

 
Рис. 2. Схема відлічування контрольного метра

За рівнянням контрольного метру були 
визначені поправки за температуру у довжину. 
Рівняння контрольного метру представлене  
формулою 1. 

D=1000.00+0.0185(t-21.8 ℃)    (1) 
t – температура виміряна при дослідженні;  
21,8 ℃ – температура, при якій виконувалося 
компарування контрольного метру в метро-
логічній лабораторії. 

Результати 

Виконано порівняння результатів вимірів дов-
жини інтервалів фазової ділянки Бережанського 
базису у липні, вересні 2020 року та лютому 2021 
року. Результати наведені у таблиці 1. 

У табл. 1, значення Δ1 – це різниця довжин метро-
вих інтервалів, виміряних у липні та вересні 2020 ро-
ку; Δ2 – це різниця довжин метрових інтервалів, 
виміряних у вересні 2020 року та лютому 2021 року.   

 
Таблиця 1 

Порівняння результатів вимірів довжини інтервалів фазової ділянки у 2020-2021 роках 

Інтервал 
базису S (липень) (мм) S (вересень) (мм) S (лютий) (мм) ∆1 (мм) ∆2 (мм) 

III – IV 970.19 969.83 970,09 -0,36 0,26 
IV – V 997.89 997.90 997,80 0,01 -0,10 
V – VI 998.97 998.89 998,98 -0,08 0,10 

VI – VII 1002.92 1003.06 1002,91 0,13 -0,15 
VII – VIII 1001.86 1001.82 1001,82 -0,04 0,00 
VIII- IX 997.83 997.66 997,71 -0,17 0,05 
IX – X 999.58 999.60 999,62 0,02 0,03 
X – XI 996.89 996.79 996,95 -0,09 0,16 

XI – XII 1006.28 1006.17 1006,24 -0,11 0,07 
XII – XIII 943.40 943.19 943,46 -0,21 0,27 
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Рис. 3. Графічне зображення порівняння результатів вимірів  
довжин фазової ділянки 2020 року 

 
На рисунку 3 зображено порівняння результатів 

вимірів довжин фазової ділянки виконаних у 2020 
році. 

Значення різниці довжин метрових інтервалів на 
всіх інтервалах, крім IV – V, VI – VII, IX – X є 
від’ємними. Із рис. 3 видно, що найбільше значення 

різниці довжин спостерігається між ІІІ – IV труб-
частим знаком і становить -0,36 мм, а найменше 
значення різниці довжин спостерігається між IV – V 
трубчастим знаком і становить 0.01мм. Між всіма 
решту трубчастими знаками різниці коливаються і 
діапазоні 0,08-0,21 мм. 

 
Рис. 4.  Графічне зображення порівняння результатів вимірів довжин  

фазової ділянки вересень 2020 року – лютий 2021 року 

 
На рисунку 4 зображено порівняння резуль-

татів вимірів довжин фазової ділянки виконаних у 
вересні 2020 року, лютому 2021 року. Значення 
різниці довжин метрових інтервалів на всіх інтер-
валах, крім IV – V, VI – VII є додатніми. Із рис. 4 
видно, що найбільше значення різниці довжин 
спостерігається між ІІІ – IV, XII – XIII трубчас-
тими знаками і становить -0,26 мм і 0,27 мм, а 
найменше значення різниці довжин спостерігаєть-

ся між IX – X трубчастим знаком і становить 
0.03мм. Між всіма решту трубчастими знаками 
різниці коливаються і діапазоні 0,05-0,16 мм. У 
таблиці 2 представлено порівняння результатів 
вимірів загальної  довжини фазової ділянки у 
2020-2021 роках. 

Як видно із результатів дослідження, зміна по-
ложення трубчастих знаків  Бережанського базису 
залежить від зміни температур певних пір року.

 
Таблиця 2 

Порівняння результатів вимірів довжини фазової ділянки у 2020-2021 роках 

S(мм) 
липень вересень лютий 

9915,797 9914,901 9915,579 

∆ (мм) -0,9 0,7 
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Висновки 

Виконано дослідження метрових інтервалів Бе-
режанського базису еталонним контрольним мет-
ром використовуючи метод фотофіксації у липні, 
вересні 2020 року та лютому 2021 року. Для усу-
нення впливу ексцентриситету мітки гвинта при-
мусового центрування метрові інтервали вимірю-
вали використовуючи 4 положення мітки гвинта 
примусового центрування.  

Виконано порівняння результатів вимірів дов-
жини інтервалів фазової ділянки базису у липні та 
вересні 2020 року. Найбільше значення різниці 
довжин спостерігається між ІІІ – IV трубчастими 
знаками і становить 0,36 мм, а найменше значення  
різниці довжин спостерігається між IV–V трубчас-
тими знаками і становить -0.01мм.  

Виконано порівняння результатів вимірів дов-
жин фазової ділянки виконаних у вересні 2020 ро-
ку, лютому 2021 року. Значення різниці довжин 
метрових інтервалів на всіх інтервалах, крім IV – 
V, VI–VII є додатніми. Найбільше значення різни-
ці довжин спостерігається між ІІІ–IV, XII–XIII труб-
частими знаками і становить -0,26 мм і 0,27 мм, а 
найменше значення різниці довжин спостерігаєть-
ся між IX–X трубчастим знаком і становить 0.03 мм.  

Із результатів дослідження встановлено, що зміна 
положення трубчастих знаків  Бережанського базису 
залежить від зміни температур певних пір року. 
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INVESTIGATION OF STABILITY 
OF PIPE BENCHMARK BEREZHANY 

BASIS 
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Determining the stability of the position of the 
pipe benchmark of the Berezhany basis during 2020-
2021 is the main purpose of this publication. The 
research was performed at different times of the year 
by the method of photofixation using a control meter 
taking into account meteorological factors. For 
eliminating the influence of eccentricity of the mark 
on the forced centering screw, meter intervals were 
measured using four positions of the mark on the 
forced centering screw. The results of the study show 
that the change in the position of the pipe benchmark 
of the Berezany basis depends on the change in 
temperatures at certain times of the year. 

Key words – basis; meter interval; pipe benchmark; 
screw for forced centering; control meter; meteorological 
parameters. 

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

12 
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ЩОДО КОНКРЕТИЗАЦІЇ 
ТЕРМІНІВ ДЛЯ ЗНАКІВ 
НІВЕЛІРНИХ МЕРЕЖ 

Ігор Тревого1, Олександр Дрбал2, 
Євген Ільків3, Мирон Галярник3 
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2. Науково-дослідний геодезичний, топографічний і 
картографічний інститут (смт. Здіби, Чеська Республіка, 

e-mail: adrbal@gmail.com) 

3. Івано-Франківський національний технічний уні-
верситет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, Івано-

Франківськ, 76019, Україна, e-mail: evgen_ilkiv@ukr.net 

Мета – з’ясувати етимологію термінів «стінова 
нівелірна марка» та «стіновий нівелірний репер» у 
контексті історичної черговості з’яви нівелірних 
мереж на українських землях. Результати. На тери-
торії України протягом ХIХ–ХХI ст. створювали 
нівелірну (висотну) мережу. Особливість нівелір-
ної (висотної) мережі полягає тому, що її створю-
вали різні відомства різних країн з різними систе-
мами висот. Все це зумовило застосування різних 
конструкцій стінових нівелірних знаків і, відповід-
но їх трактування, що не знайшло достатнього ві-
дображення в геодезичній довідковій і норматив-
ній літературі. Наукова новизна. Виконаний комп-
лексний аналіз інформаційних джерел може служи-
ти основою для вироблення науково-технічних 
рекомендацій для моніторингу нівелірних знаків 
ДГМ України.  
Ключові слова: нівелірна мережа; стінова ніве-

лірна марка; стіновий нівелірний репер. 

Вступ 

Нівелірна (висотна) мережа є однією із складо-
вих ДГМ України, основою якої є нівелірні (ви-
сотні) мережі I, ІІ, ІІІ і IV класів [Державна геоде-
зична мережа, геопортал НДІГК, 2020]. Ця мережа 
закріплена на місцевості центрами, реперами і 
марками різних типів.  

Велике значення в топографо-геодезичній та 
картографічній діяльності в контексті геодезичної 
термінології має Словник [Геодезичний енцикло-
педичний словник, 2001]. У науковій енциклопе-
дичній геодезичній літературі під нівелірною 
маркою розуміють знак, який закладений у стіну 
споруди. Цей знак виготовлений переважно із ча-
вуну. При цьому не вказують її технічні характе-
ристики, а саме: способи прив’язки нівелірного 
ходу до неї; висоту розміщення марки над поверх-

нею землі; носієм якої геодезичної інформації є 
марка; методи та точність інформації; особливості 
конструкції марки, що дозволяє ідентифікувати її 
як самостійний нівелірний знак. Згідно з ДСТУ 
[Геодезія. Терміни та визначення. ДСТУ 2393-94, 
1994] термін «нівелірна марка» – відсутній. 

Питанням дослідження використання іншомов-
них слів в українській геодезичній фаховій мові 
присвятили свої праці фахівці-лінгвісти Грибіник 
Ю. І. [Грибіник Ю. І., 2015], Ріба-Гринишин О. М. 
[Ріба-Гринишин О. М., 2017], Сорока Л. Г. [Соро-
ка Л. Г., 2008]. Особливість застосування термінів 
«марка» і «репер» у топографо-геодезичній діяль-
ності полягає не тільки в аналізі вказаних термінів 
у контексті їх застосування, а і в необхідності вра-
хування впливу науково-технічного розвитку гео-
дезичних приладів і технологій разом з суспільни-
ми процесами на формування та запозичення тер-
мінів для розвитку, а також функціонування ніве-
лірних і геодезичних мереж згущення в Україні. 

Аналізуючи проекти нівелірних мереж у кон-
тексті геодезичних пунктів як споруд довготрива-
лого збереження, слід зауважити, що стінові репе-
ри значно молодші в часовому інтервалі на пер-
ших стадіях функціонування геодезичних мереж 
показали себе більш довговічними, ніж марки, 
торцева частина, якої виступала назовні стіни або 
цоколю на 5 см [Інструкція з топографічного зні-
мання у масштабах 1:5000 – 1:500, 1999].  

Мета 

Дослідити і проаналізувати функціональне роз-
межування стінових нівелірних знаків на основі 
проведення етимології термінів «стінових нівелір-
них марок та реперів» у лініях нівелювання I, II, 
III і IV класів та в геодезичних мережах згущення 
з використанням аналізу історичних першодже-
рел, довідкової, нормативної літератури та техно-
логій високоточного, точного геометричного ніве-
лювання з метою вироблення рекомендацій щодо 
термінів «стінова нівелірна марка» і «стіновий ні-
велірний репер». 

Методика 

Для вироблення рекомендацій, які однозначно 
трактують терміни «стінова нівелірна марка» і 
«стіновий репер», виконані дослідження на основі 
комплексного аналізу.  

Результати 

При дослідженні функціональних розбіжнос-
тей стінових марок і реперів використаємо вимоги 
нормативних документів [Порядок обстеження та 
оновлення пунктів Державної геодезичної мереж, 
2014; Інструкція з топографічного знімання у 
масштабах 1:5000–1:500, 1999], які регламентують 
висоту закладки відносно поверхні землі; віддаль 
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від стіни будівлі; способи зняття інформації (ви-
сотної, планової); їх точність та місця стінових 
марки або репера в геодезичних знаках.  

Нівелірні мережі створювали протягом трива-
лого часу відповідно до тогочасних вимог та тех-
нологій. У контексті мети статті проаналізуємо 
тільки: розвиток стінових нівелірних знаків; особ-
ливості етимології термінів; їх функціональне зна-
чення в геодезичних мережах згущення та нівелір-
них, зокрема: специфіку їх конструкції, способи 
закладки та забивки в стіни будівель, а також 
вплив їхнього розміщення в стінах на технології 
передачі геодезичної інформації. 

Найбільший обсяг нівелірних робіт припадає 
на території українських земель в складі Російсь-
кої імперії. Відповідно до проєктів планували зв’яза-
ти нівелірними лініями Кронштадський футшток з 
відповідними футштоками Чорного та Азовського 
морів. Лінії закріплювали особливими марками у 
будівлях [Глушков В. В., 2003]. Нівелірні марки 
мали: круглу або трикутну форми; надписи відпо-
відали висоті марки; на марці була нанесена аб-
ревіатура виконавчої організації; клас або розряд 
нівелювання; обов’язковий отвір в середині риски. 
Технологія передбачала закладку в кам’яні будин-
ки або забивки в стіни дерев’яних будинків. Виго-
товляли такі марки із чавуну. 

Значно менший обсяг робіт було виконано на 
західноукраїнських територіях. Протягом 1875 – 
1896 рр. Воєнно-географічним інститутом Австро-
Угорщини на теренах західноукраїнських земель, 
які були на той час північно-східною частиною 
імперії, закладено 71 пункт І класу та 192 пункти 
ІІ класу). Особливістю австро-угорських нівелір-
них мереж є те, що вони упиралися на фундамен-
тальні репери, що було зумовлено їх географічним 
розміщенням [Дрбал А., 2013; Мilitär-geographischen 
Institute, 1898] та відсутністю виходу західноукра-
їнських земель до моря. Для закладки використо-
вуали три типи нівелірних знаків, з них два ґрун-
тових і один стіновий.  

Стіновий нівелірний знак, зокрема пункт І кла-
су, був представлений нівелірною маркою прямо-
кутної форми, яка була виготовлена із латуні з на-
писами німецькою або угорською мовами. 

Слід зауважити, що умовне позначення ніве-
лірної марки на схемах нівелювання до даного 
часу не зазнало суттєвих змін. 

Прив’язку нівелірного ходу виконували за до-
помогою підвісної (причепної) нівелірної рейки. 
Закладки інших типів нівелірних знаків – не збере-
жені. Прототипами сучасних ґрунтових нівелірних 
знаків були кілометрові стовпчики та вихідні 
пункти, які мали назву Urmarke («Locus perenis» 
або «Haupt-Fixpunkte»). Термін «репер» не вжива-
ли.Терміни «нівелірна марка» і «нівелірний ре-
пер» порівняно недавно ввійшли у фахову геоде-
зичну термінологію, що обумовлено суспільними 
та виробничими запитами в різних країнах на 

геодезичну інформацію в ХIХ ст. Враховуючи 
особливості історії українських земель, викорис-
таємо тлумачення термінів «марка і репер» у ті 
часи в довідковій літературі [Словарь иностранных 
слов, вошедших в состав русского языка, 1894; Тол-
ковый словарь русского языка, 1935 – 1940]. При 
використанні термінів слід врахувати, що запози-
чення вказаних іншомовних слів в українську 
геодезичну термінологію було виконано через 
російську мову. Тоді на українських землях не бу-
ло своєї національної геодезичної інституції. Тому 
в словнику [Словарь иностранных слов, вошедших в 
состав русского язика,1894] термін «марка» – це гра-
ниця, знак, мітка.  

У словнику [Толковый словарь русского языка, 
1935–1940] «репер – (франц. repère) (геод.). Проч-
но укрепленная площадочка для постановки рейки 
…». Тобто вказана особливість зняття інформації 
з репера. 

У праці Красовського [Красовский Ф. Н., 1955] 
було зазначено, що в Німеччині та Франції перева-
гу надають стіновим реперам у порівнянні з мар-
ками. Для їх виготовлення використовували брон-
зу. На території СССР переважно закладали стіно-
ві марки. 

Сучасна нівелірна (висотна) мережа є однією із 
складових ДГМ України та включає нівелірні 
(висотні) мережі I, ІІ, ІІІ і IV класів, які закріплені 
на місцевості нівелірними пунктами – центрами, 
реперами та марками [Порядок побудови Держав-
ної геодезичної мережі, 2013]. Типи та конструкції 
реперів представлені в розділі VІ вказаного По-
рядку. Типи центрів і реперів пунктів ДГМ наве-
дені у підрозділі 6.8 Порядку [Порядок обсте-
ження та оновлення пунктів Державної геодезич-
ної мереж, 2014]. Тут вказані типи реперів, а саме: 
віковий, віковий (трубчатий), фундаментальний, 
ґрунтовий та стіновий репери. Закладка нівелірних 
марок у стіни споруд і будівель даним документом 
не передбачена, хоча в законодавчому у Порядку 
[Порядок побудови Державної геодезичної мере-
жі, 2013] є згадка про закріплення нівелірних ме-
реж всіх класів на місцевості марками. Це підтвер-
джено в геопорталі НДІГК та на основі резуль-
татів громадського руху [Шукач, 2011]. 

До стінових знаків геодезичної основи відпо-
відно до нормативних документів [Порядок об-
стеження та оновлення пунктів Державної геоде-
зичної мереж, 2014; Інструкція з топографічного 
знімання у масштабах 1:5000–1:500, 1999] нале-
жать: стінові нівелірні марки та репери нівелірної 
(висотної) мережі, а також стінові полігономет-
ричні знаки, які можуть включати репери і марки. 

Залежно від методів зняття геодезичної інфор-
мації системи стінових полігонометричних знаків 
можуть бути відновлювальними або орієнтирни-
ми, а за типом конструкції можуть бути консоль-
ними (штанговими), а також знаки типу стінового 
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нівелірного репера [Тревого И. С., Шевчук П. М., 
1986; Коськов Б. И., 1986]. 

Детальний опис різних систем стінових полігоно-
метричних знаків наведений у праці [Коськов Б. И., 
1986]. Аналіз цих систем свідчить, що стінові ре-
пери переважають, тобто є основними носіями ви-
сотної інформації, а точність планової інформації 
вища, ніж для нівелірних марок. Як виняток, у 
стіновому знаці конструкції И. А. Анисимова [Кось-
ков Б. И., 1986] поєднано функціональні риски 
марки і репера. Планову інформацію знімають за 
допомогою переносних або знімальних штанг, а 
отвір знаку є носієм висоти. Його відносять до 
знаків зі зйомними і переносними штангами. Ви-
сота такого знака над землею становить 2 м. Особ-
ливим випадком є система стінових знаків А. П. Ма-
зурука [Коськов Б. И., 1986], в якій відсутні репе-
ри і містить чотири стінових знаки типу нівелір-
них марок, що закладені в стіни будівель на висоті 
1,5 м. 

Кількість стінових реперів у вказаних системах 
полігонометричних знаків становить від 2 до 4 
одиниць, які закріплені на висоті 0,2–1,0 м від по-
верхні землі. Як виняток, у системі стінових зна-
ків Л. В. Гінзбурга [Коськов Б. И., 1986] заклада-
ють два стінових репери на висоті 1,3–1,4 м над 
поверхнею землі. 

В орієнтирній системі стінових полігономет-
ричних знаків, яка може мати в своєму складі від 
одного трьох стінових знаків, це в основному сті-
нові нівелірні репери. Частина цих реперів може 
мати і допоміжне значення. Застосування нівелір-
них марок не передбачене . 

Таким чином, у геодезичних мережах існує чіт-
ке розмежування технічних характеристик стіно-
вого репера і марки. 

На прикладі розмежування технічних характе-
ристик і властивостей розглянемо нівелірну ме-
режу республіки Білорусь, де стіновий нівелірний 
репер має основне значення [Государственная ни-
велирная сеть Республики Беларусь. Основные по-
ложения, 2007], що знайшло відображення в стан-
дарті. Дозволене його закріплення стіновою ніве-
лірною маркою, що повинно забезпечити його 
більшу збереженість. 

Аналізуючи проекти нівелірних мереж у кон-
тексті геодезичних пунктів як споруд довготрива-
лого збереження, слід зауважити, що стінові репе-
ри значно молодші в часовому інтервалі на пер-
ших стадіях функціонування геодезичних мереж 
проявили себе як більш довговічні, ніж марки, 
внаслідок наявності торцевої частини, яка висту-
пала назовні стіни або цоколю на 5 см [Інструкція 
з топографічного знімання у масштабах 1:5000–
1:500, 1999].  

Роботи для зменшення енергетичних витрат 
будівель і споруд разом з благоустроєм прибудин-
кових території призвели до того, що переваги 
розміщення стінових нівелірних реперів, стали 

недоліком. Крім того зменшення висоти розмі-
щення реперів над поверхнею землі приводить до 
недопустимого впливу рефракції на вимірювання 
[Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В., 2018]. 

Науково-практична новизна 

Наукова новизна роботи полягає в розв’язанні 
проблеми розмежування виробничих характерис-
тик стінової нівелірної марки та стінового ніве-
лірного репера, якими закріплені нівелірні знаки в 
геодезичних мережах згущення та в нівелірних 
мережах для вироблення технічних напрацювань з 
обстеження та оновлення пунктів нівелірних мереж 
I, ІІ, ІІІ і IV класів та геодезичних мереж згущення 
в контексті моніторингу геодезичних пунктів ДГМ 
України та відповідного представлення їх у науко-
вій і довідковій геодезичній літературі. 

Висновки 

Дослідження етимології походження термінів 
стінових нівелірних знаків і аналіз геодезичної до-
відкової та енциклопедичної дозволив виділити ос-
новні функціональні властивості, а також їх тех-
нічні характеристики. 

На основі цього можна запропонувати такі визна-
чення термінів «стінова нівелірна марка» і «стіновий 
нівелірний репер». 

Стінова нівелірна марка – це окремий нівелір-
ний знак стінового типу, який закладають у стіни 
будівлі чи споруді на висоті від 1 до 1,6 м над 
локальною підстилаючою поверхнею, який вико-
ристовують для закріплення нівелірних мереж I, II, 
III та IV класів на місцевості. Прив’язку нівелірних 
ходів до нівелірної марки виконують за допомогою 
підвісної (причепної) нівелірної марки або дозволе-
ними іншими безконтактними способами (при цьо-
му величина впливу різноманітних факторів не 
повинна перевищувати допустимі похибки для 
конкретного класу нівелювання) у випадку закри-
того доступу до марки. Центр отвору марки є но-
сієм висотної інформації. Планову інформацію в 
основному визначають картометричним методом.  

Стіновий нівелірний репер – це окремий ніве-
лірний знак стінового типу в нівелірних мережах 
I, II, III і IV класів. Просторове положення віднос-
но підстилаючої поверхні до +1,0 м. Прив’язку ре-
перів виконують за допомогою встановлення ніве-
лірної рейки на головку репера. В геодезичних 
мережах згущення може мати як і основне, так і 
допоміжне призначення в різнотипних системах 
полігонометричних знаків, а також служить для 
орієнтування цих ходів.  
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REGARDING THE SPECIFICATION  
OF TERMS FOR SIGNS OF LEVELING 

NETWORKS 

Іhor Trevoho, Oleksandr Drbal, Evhen Ilkiv, 
Myron Galyarnyk 

 
The aim is to find out the etymology of the terms 

"wall leveling mark" and "wall leveling benchmark" 
in the context of the historical sequence of the 
appearance of leveling networks in the Ukrainian 
lands. Results. On the territory of Ukraine during the 
XIX–XXI centuries. created a leveling (height) 
network. The peculiarity of the leveling (height) 
network is that it was created by different departments 
of different countries with different height systems. 
All this led to the use of different designs of wall 
leveling signs and, accordingly, their interpretation, 
which is not sufficiently reflected in the geodetic 
reference and regulatory literature. Scientific novelty. 
The performed complex analysis of information 
sources can serve as a basis for development of scientific 
and technical recommendations for monitoring of level 
signs of DGM of Ukraine. 

Keywords: leveling network; geodetic network of 
thickening; wall leveling mark; wall leveling benchmark.
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Мета – запропонувати оптимальний варіант 
підрахунку земляних робіт при організації рельє-
фу з використанням ресурсних елементних кош-
торисних норм. Основними результатами і новиз-
ною дослідження є вибір основних підходів зби-
рання даних, виділення основних задач та проб-
лем щодо вирішення питань з організації рельєфу 
на конкретному прикладі розробки котлованів. 
Ключові слова – організація рельєфу; об’єми 

планувальних виїмок і насипів; глибина виїмки; 
крутизна укосів; метод поперечних профілів; відо-
мість підрахунку об’ємів і трудозатрат; нормоко-
мплект машин і механізмів . 

Вступ 

Розрахунки об’ємів планувальних виїмок і на-
сипів і складання схеми розміщення земляних мас 
виконують, як правило, при проектуванні органі-
зації рельєфу на генеральному плані забудови 
мікрорайону або промислового майданчику [Киз-
ма та інші, 2011]. 

Вихідними матеріалами розрахунків є план 
місцевості в горизонталях або результати нівелю-
вання за квадратами. Перед підрахунками визна-
чають положення проектної площини планування. 
Позначки проектної площини можуть бути задані 
у відповідності до загального плану генерального 
плану забудови або визначені, виходячи з умови рів-
ності об’ємів виїмки і насипу в межах планованої 
території, тобто нульового балансу земляних мас. 

Методика виконання 

Об’єм земляних робіт підраховують за проек-
том котловану, складеним відповідно до розмірів 
фундаментів, позначок закладення фундаментів і 
дна котловану, плану ділянки в горизонталях і 
прийнятої крутизни укосів. 

Після цього необхідно визначити допустиму 
крутизну укосів, що забезпечує безпечне вироб-
ництво робіт при мінімальних об’ємах. 

Крутизна укосів котлованів і траншей залежить 
від їх глибини і групи ґрунту. 

Найбільша допустима крутизна укосів тим-
часових котлованів і траншей, що виконуються 
без кріплень показані подана в [Клим та ін., 2015]. 

Для отримання в плані контурів укосів котло-
вану обчислюють робочі позначки h в місцях 
перетинів контура дна котловану з горизонталями 
і по кутах котловану. Потім визначають в цих 
точках закладання укосів а та наносять їх на план. 
Сполучаючи крайні точки укосів закладання пря-
мими лініями, отримують на кресленні контур 
укосів. 

 
 

Рис. 1 Схема котловану,  
що розглядається як обеліск 

 
При визначенні об’ємів котлованів невеликих 

розмірів, простого контуру і з горизонтальною 
(приблизно) поверхнею, розрахунок здійснюється 
за допомогою простих формул геометрії. 

Якщо котлован має вертикальні стінки, то його 
об’єм визначається за формулою: 

 
(1) 

де а і b – ширина і довжина котловану, м; h — 
глибина котловану, м. 

Котлован, що має постійні по всьому пери-
метру укоси, прямокутні основи і розташований 
на майданчику з ухилами, що не перевищують 
0,01, розглядається як обеліск (рис. 1) і його об’єм 
визначається за формулою: 

(2) 
де h — глибина котловану, м; а і b — ширина і 
довжина підошви котловану, м; c і d — ширина і 
довжина по верху котловану, м. 

Котловани складного контуру слід для під-
рахунку земляних робіт ділити на частини, пря-
мокутні контури, що знаходяться в плані. Загаль-
ний об’єм котловану визначиться як сума об’ємів 
декількох обелісків. 

При складному рельєфі місцевості, і великих 
розмірах котловану об’єм останнього можна під-
рахувати, користуючись методом поперечних про-
філів. 

Для цього в місцях перетину контуру дна кот-
ловану з горизонталями і в кутах його визначають 
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робочі позначки ± h, знаходять величину нахилу 
укосів по формулі а = hт і наносять контур укосів 
на план. Для визначення об’єму робіт котлован ді-
лять на ділянки шляхом перетину його вертикаль-
ними паралельними площинами, перпендикуляр-
ними подовжній осі котловану.  

Об’єм робіт на кожній ділянці обчислюють за 
формулою 2. Кілька укосів в торцях котловану 
розбивають на кутові піраміди і проміжний один 
або декілька призматоїдів. 

Об’єм кутових пірамід визначають за форму-
лою: 

                                 (3) 
де т — крутизна відкосу. 

Об’єм призматоїдів між пірамідами обчислю-
ють за формулою (3). 

Повний об’єм котловану визначається як сума 
об’ємів окремих ділянок, замкнутих між вертикаль-
ними площинами і в торцях котловану (укосів і 
кутових пірамід). 

Виїмка ґрунту екскаватором зазвичай проводить-
ся до позначки основи підлоги підвалу, а траншеї під 
фундаменти стін відриваються вручну; ґрунт скла-
дається на вільних ділянках котловану. При тако-
му методі виробництва робіт подальше видалення 
ґрунту з котловану представляє великі труднощі і 
пов’язано зі значними затратами ручної праці. 

Проте застосування ручної праці при видаленні 
ґрунту з траншей і котловану можна скоротити до 
мінімуму. Для цього глибина копання котловану 
екскаватором повинна бути нижче за проектну 
позначку низу підлоги підвалу настільки, щоб 
об’єм ґрунту, вийнятого вручну з траншей, ком-
пенсував об’єм додатково зрізаного. 

В таблиці 1 приводиться підрахунок об’ємів 
робіт і трудозатрат при копанні котловану вручну 
або за допомогою відповідних механізмів   

В першу колонку занесено шифр ресурсу, в 
другу – найменування ресурсу, в третю – одиниця 
вимірювання, в четверту, п’яту заносимо норми на 
виконання роботи в групах грунтів 1 (4ст.) і 2 
(5ст) [Збірник РЕКН на ремонтно-будівельні робо-
ти]. 

Таблиця 1 

1 2 3 4 5 
 
 
 
1 
 

Розробка грунту 
вручну в траншеях 
шириною до 2м з 
кріпленнями; гли-
биною до 2м; 
Вимірник: 100м3 
груну 
Розробка грунту в 
траншеях і котлованах 
екскаваторами у 
відвал: 

 
 
 
 
л/год 

 
 
 
 
244,8  

 
 
 
 
368,9  

Продовження табл. 
 

1 2 3 4 5 
 витрати труда буді-

вельників; 
витрати труда 
машиністів 
екскаватори одноков-
шові дизельні на 
пневмоколісному 
ходу, місткість ковша 
0,5 м3 

 
 
л/год 
 
маш/ 
год 
 
маш/ 
год 

 
 
 
1,79 
 
4,66 
 
 
4,66 

 
 
 
2,24 
 
5,92 
 
 
5,92 

 
Окрім екскаваторів для копання котлованів 

можуть бути використані інші механізми, а саме, 
бульдозери, автомобілі-самоскиди тощо.  

Вибір нормо-комплекту машин і механізмів 
виконують, виходячі з конкретних  умов. 

 
Висновки 

Наша презентація зібрала задачі поєднання гео-
дезії з будівельним виробництвом та шляхи їх вирі-
шення на конкретному прикладі, що в майбутньому 
дає можливість вдосконалювати ці підходи для зна-
ходження найоптимальніших вирішень. 
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RECOMMENDATIONS ON THE 
CALCULATION OF VOLUMES OF WORK 

AND SELECTION OF MACHINES  
AND MECHANISMS IN THE DEVELOPMENT 

OF DITCHES 

Apollinarius of Ostrovsky, 
Elena Ostrovskaya 

 
The article proposes ways to find the optimal option 

for calculating the volume of earthworks in the 
organization of relief using resource element estimates. 
The main results and novelty of the study are the choice 
of basic approaches to data collection, the allocation of 
basic tasks and problems to address issues of land 
management on a specific example of pit development. 

Key words – relief organization; volumes of 
planned excavations and embankments; depth of 
excavation; slope steepness; method of cross profiles; 
statement of calculation of volumes and labor costs; 
norm set of machines and mechanisms. 
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Для підвищення точності геодезичного конт-
ролю висотної геодезичної основи, систематичних 
спостережень за осіданнями і деформаціями фун-
даментів інженерних споруд пропонується заміна 
існуючої схеми нівелювання, а також застосуван-
ня додаткових кущів реперів з жорсткою систе-
мою внутрішніх вузлових точок. Оцінка стійкості 
опорних реперів висотної мережі є важливим 
процесом, тому від цього залежить безпека будів-
ництва та експлуатації будівель та споруд. 
Ключові слова – осідання; деформація; репер; 

висотна основа; стійкість реперів. 

Вступ 

Постановка проблеми. Висотна геодезична ме-
режа є важливим елементом геодезичного забез-
печення, що має наступне основне призначення: 

1. Забезпечення висотною геодезичною осно-
вою будівництва будівель та споруд. 

2. Створення геодезичної висотної мережі для 
систематичного спостереження за осідан-
нями і деформаціями фундаментів інже-
нерних споруд. 

Для спостережень за осіданнями будівель та 
споруд нівелірна мережа створюється у виді ви-
сотних полігонів двох типів: 

• висотні полігони як система реперів; 
• висотні полігони як система осадових марок. 
Опорна нівелірна мережа по реперах характер-

на своєю локальністю. 
Оскільки дослідження осідань і деформацій 

ґрунтуються на зміщеннях, які розраховують від-
носно до попередніх спостережень, тоді немає 
необхідності її строгого прив'язування до систем 
висот. Проблема побудови висотної геодезичної 
основи полягає в забезпеченні стабільності репе-
рів, та визначенні найбільш стійкого репера від-

носно якого будуть виконуватися подальші роз-
рахунки. Схема нівелірної мережі для спостере-
жень осідань фундаментів будівлі має бути жорст-
кою з системою внутрішніх вузлових точок і 
незмінною між циклами вимірів. 

Стійкість реперів мережі нерідко порушується, 
тому необхідний ретельний контроль за їх ста-
більністю. Кожний цикл спостережень передбачає 
не тільки визначення осідань споруди, але також і 
нівелювання реперів висотної основи. 

Забезпечення надійності спостережень за 
осіданнями і горизонтальними зміщеннями інже-
нерних споруд залежить не тільки від кількості 
опорних пунктів (практично не менше трьох), але 
й від незмінності їх висотного і планового поло-
ження впродовж усього періоду спостережень. 
Насправді репери і знаки опорних мереж, з яких 
виконують вимірювання зміщень, можуть зміню-
вати своє положення внаслідок осідання та зсуву 
товщі землі в зоні їх розташування, підтоплення, 
морозного вимучування, наїзду транспорту, вібра-
ції тощо. Тому на практиці перед кожним циклом 
спостережень, особливо у весняний період, по-
трібно виконувати контрольні вимірювання для 
оцінки стабільності опорних реперів і глибинних 
марок. Крім того, такі спостереження виконують 
після землетрусів, затоплення території тощо. 

Під час опрацювання результатів спостережень 
спостерігач може зіткнутися з такими ситуаціями 
щодо опорного репера: 

• всі репери мережі осідають; 
• всі репери мережі піднімаються; 
• репери мережі зазнають різні деформації 

(осідання і підняття). 
Існує цілий ряд способів оцінки стійкості опор-

них реперів деформаційних мереж, в яких засто-
совуються різні математичні операції: 

1. Кореляційний і дисперсійний методи ана-
лізу (методи В. Карпенко) [3, 4]. 

2. Способи, в основі яких лежить принцип 
незмінної відмітки одного з найбільш стій-
ких реперів мережі (способи А. Костехеля 
[2, 6], Г.К Ботяна [1, 2], В.Н Ганшина [2, 
3], Мартусевіча [8]). 

3. Способи, в основі яких лежить принцип 
незмінної середньої відмітки всіх реперів 
мережі або групи найбільш стійких реперів 
(способи В. Черникова [6], П. Марчака 
[1, 7, 8, 9]). 

У вище названих методах оперують одними і 
тими ж фізичними величинам – змінами переви-
щень між циклами спостережень. Відмінність 
методів полягає в принципі вибору вихідної висо-
ти під час повторного нівелювання.  

Виклад основного матеріалу 

Геодезичний моніторинг деформацій інженер-
них споруд, зокрема і їх осідань – одне із важли-
вих завдань інженерної геодезії. Для моніторингу 
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осідань споруд на проммайданчику створено локаль-
ну нівелірну мережу, відносно реперів якої періо-
дично визначають осідання інженерних споруд 
(див. рис. 1). В основу оцінки стабільності реперів 
нівелірної мережі покладено принцип порівняння 
висот, або перевищень між реперами, отриманих у 
вихідному і робочому циклах, із врахуванням по-
хибок нівелювання. 

 

 
Рис. 1. Схема розташування глибинних реперів 
опорної висотної мережі проммайданчика 

Опис: Нівелірна мережа складається з 11-ти 
глибинних реперів. Номери реперів мають поз-
начку Rp1., Rp2. і т.д.  

Дата початку спостережень:  
Rp.1,2,3,4,5,6 – перший цикл спостережень (бе-

резень 1984 р.). 
Rp.7 – перший цикл спостережень (лютий 

1991 р.). 
Rp.8 – перший цикл спостережень після меха-

нічного пошкодження (вересень 1996 р.). В серпні 
місяці 2002 р. друге механічне пошкодження. 
Висота репера приведена на серпень 2002 р. 

Rp.9 – перший цикл спостережень (червень 
1999 р.). 

Rp.10,11 – перший спостережень цикл (жов-
тень 2000 р.). 

За вихідний репер було прийнято Rp.5. Всі об-
числення висот виконувалися відносно Rp.5. В 
1985 році керівник госпдоговірної тематики про-
водивши аналіз стану геодезичної мережі заува-
жив, що якщо вважати надалі Rp.5 сталим, то 
відмітки всіх наступних реперів зростають. Він 
опустив відмітку сталого Rp.5 на 0,4 мм і тим 
самим зменшив підйом відміток всіх інших репе-
рів на величину 0.4 мм. В 1999 році на основі та-
кого ж припущення відмітка Rp.5 була занижена 
ще на 0,7 мм. В сумі відмітка репера Rp.5 за 
період 1985-99 рр. була занижена на 1,1 мм. 

З 1999 року по теперішній час репер Rp.5 
вважається сталим, а його висотна відмітка не-
змінною. Під час аналізу виміряних перевищень 
між реперами проглядається краща тенденція 
щодо стабільності інших реперів ніж Rp.5. В 
таблиці 1 приведено значення сумарних осідань 

глибинних реперів за останні 5 років. 
Як видно з отриманих результатів (сумарних 

осідань реперів табл. 1.) за останні шість років 
найменше коливання та величину осідання має 
Rp.11. Такий висновок можна зробити прийнявши 
до уваги що Rp.5 є все ж таки сталим, тобто що 
його висотна відмітка є незмінною. 

Стійкість глибинних реперів періодично пере-
віряється вимірюванням перевищень h1, h2, ..., h5. 
Зміна перевищень між реперами носить випад-
ковий характер і залежить головним чином від їх 
стійкості. Величини перевищень взаємопов'язані 
між собою коливанням висот реперів. 

 
Таблиця 1 

Сумарні осідання глибинних реперів за 
останні шість років 

Ре
пе
р 

Сумарне осідання в мм станом  
на листопад (роки) 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

1 -1,3 -2,2 -1,4 -1,3 -1,6 -1,7 
2 0,8 0,3 0,3 0,6 1,0 0,7 
3 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,4 
4 0,6 0,2 1,2 0,3 0,7 0,5 
5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 
6 0,9 1,4 1,3 0,7 1,2 0,8 
7 0,8 0,0 0,4 0,2 0,7 -0,3 
8 -1,2 -2,3 -1,7 -2,6 -1,6 -3,3 
9 -0,1 -0,3 0,0 -0,4 0,1 -0,5 

10 0,7 0,7 0,9 1,1 1,4 0,8 
11 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,3 -0,2 
 
Згідно з інструкцією по нівелюванню I II III і 

IV класів [12] виміряні перевищення для I класу 
нівелювання Державної висотної мережі визна-
чають з допустимою точністю Lìì3± , де L  – 
довжина ходу між реперами в кілометрах. Це 
відповідає точності при кількості станцій 25 на 
кілометр ходу nìì6,0±  де n  кількість станцій 
в ході. 

На об’єктах із підвищеним рівнем небезпеки 
така точність не задовольняє вирішення покла-
дених завдань. Точність визначення перевищень 
та висот бажано збільшити в двічі для забезпе-
чення точності вертикальних зміщень до 0,5 мм. 
Тому для оцінки точності виміряних перевищень 
слід використовувати нівелювання I класу корот-
ким променем з довжиною плечей до 25 метрів.  

Застосування сучасних нівелірів дозволяє знач-
но підвищити точність вимірювання перевищень. 
Високоточні цифрові нівеліри досягають точності 

ìì3,0± на один кілометр подвійного ходу. Точ-
ність визначення перевищення коротким проме-
нем на станції складає nìì09,0± . Така точ-
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ність дозволяє застосувати прецизійне нівелюван-
ня для контролю за деформаційними процесами на 
проммайданчику. 

У таблиці 2 наведено результати зміни виміряних 
перевищень за останніх шість років відносно почат-
кового циклу та допустима похибка визначення цих 
перевищень нівелюванням I класу коротким проме-
нем з довжиною плечей до 25 метрів. 

Аналізуючи зміну різниць виміряних переви-
щень та порівнюючи її з допустимою похибкою 
можна зробити висновок, що в даній мережі неру-
хомих реперів немає. Вся висотна система є рухо-
мою з невеликим коливальним рухом. 

Як видно з результатів виміряних перевищень 
між реперами досліджувана висотна геодезична 
мережа є рухомою і має коливальний характер. 
Величини коливань висотної геодезичної мережі 
для визначення вертикальних зміщень за програ-
мою нівелювання для I класу Державної висотної 
мережі є незначними, проте для досягнення точні-
ших результатів з метою недопущення аварійності 
на об’єктах підвищеного класу небезпеки слід 
використовувати нівелювання I класу коротким 
променем з довжиною плечей до 25 метрів. Для 
такого нівелювання похибка визначення переви-
щення на одній станції в 2,5 рази менша ніж для 
нівелювання I класу Державної висотної мережі.  

 

 
Рис. 2. Рекомендована схема опорної  

висотної мережі проммайданчика РАЕС 

На рисунку 2 наведено рекомендовану (удоско-
налену) схему нівелювання. Для визначення ста-
більності висотної геодезичної мережі (стабіль-
ного репера) слід використовувати тільки ті 
перевищення різниця яких між виміряною величи-
ною даного циклу вимірів та виміряною величи-
ною початкового циклу не перевищує допустимої 
похибки визначення перевищення. Таких вимірів 
в даному циклі спостережень може бути замало, 
тому необхідно схему нівелювання мережі пере-
глянути і зробити її у вигляді зімкнутих поліґонів 
з багатьма вузловими точками, що зробить систе-
му більш жорсткою. 

Таблиця 2 
Результати зміни виміряних перевищень  

за останніх шість років відносно початкового 
циклу та допустима похибка визначення цих 

перевищень 

№
 р
еп
ер
а 

Н
аз
ва

 л
ін
ії 

Д
оп

ус
ти
ма

 п
ох
иб

ка
 

пе
ре
ви
щ
ен
ня

 м
м 

Періоди спостережень 
в долях року 

20
15

.9
 

20
16

.9
 

20
17

.9
 

20
18

.9
 

20
19

.9
 

20
20

.9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5-1 0,4 0,0 0,9 0,1 0,0 0,3 0,4 
2-1 0,5 1,9 2,3 1,6 1,6 3,1 1,9 

2 

5-2 0,5 2,1 1,5 1,1 1,6 2,3 1,6 
1-2 0,5 1,9 2,3 1,6 1,6 3,1 1,9 
6-2 0,4 0,0 1,0 0,5 -0,3 -0,9 -0,3 
10-2 0,5 0,2 0,7 0,9 0,8 0,7 0,4 

3 
5-3 0,5 0,7 1,0 1,4 0,6 1,2 0,7 
6-3 0,3 0,5 0,9 1,0 0,5 0,7 0,9 
4-3 0,5 0,3 0,5 0,6 -0,2 0,2 0,5 

4 3-4 0,5 0,3 0,5 0,6 -0,2 0,2 0,5 
7-4 0,4 -1,2 0,2 0,4 -0,3 -0,5 0,3 

5 

1-5 0,4 0,0 0,9 0,1 0,0 0,3 0,4 
2-5 0,5 2,1 1,5 1,1 1,6 2,3 1,6 
3-5 0,5 0,7 1,0 1,4 0,6 1,2 0,7 
7-5 0,5 1,4 0,5 1,4 1,1 1,1 0,5 
9-5 0,5 0,1 0,7 -0,1 0,1 0,3 0,9 

6 3-6 0,3 0,5 0,9 1,0 0,5 0,7 0,9 
2-6 0,4 0,0 1,0 0,5 -0,3 -0,9 -0,3 

7 

5-7 0,5 1,4 0,5 1,4 1,1 1,1 0,5 
4-7 0,4 -1,2 0,2 0,4 -0,3 -0,5 0,3 
8-7 0,2 1,0 1,4 1,2 1,9 1,3 2,1 
9-7 0,5 -0,5 -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 -0,8 

8 7-8 0,2 1,0 1,4 1,2 1,9 1,3 2,1 
9-8 0,4 -2,2 -3,2 -2,8 -3,0 -3,1 -3,9 

9 
8-9 0,3 -2,2 -3,2 -2,8 -3,0 -3,1 -3,9 
7-9 0,5 -0,5 -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 -0,8 
5-9 0,5 0,1 0,7 -0,1 0,1 0,3 0,9 

10 2-10 0,5 0,2 0,7 0,9 0,8 0,7 0,4 
11-10 0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,9 -1,0 -0,9 

11 10-11 0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,9 -1,0 -0,9 
 
Описані в останніх публікаціях [1,3,5,10] мето-

ди дозволяють визначати стійкий репер в мережі, 
але не гарантують однозначності розв’язку, що вся 
система може бути нерухома, тому для реалізації 
визначення найбільш стійкого слід підсилити 
мережу 2-3 кущами реперів закладених за межами 
виробничої території. Хід прокладений між незмін-
ними реперами кущів і прив’язаний до локальної 
мережі дозволить контролювати вертикальне 
зміщення всієї мережі. 
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Висновки 

Для визначення стабільності висотної геоде-
зичної мережі (стабільного репера) пропонується 
використовувати тільки ті перевищення різниця 
яких між виміряною величиною даного циклу 
вимірів та виміряною величиною початкового 
циклу не перевищує допустимої похибки визна-
чення перевищення. Запропоновано посилити схе-
му нівелювання у вигляді побудови нових поліго-
нів з внутрішніми вузловими точками, а також 
включити в мережу два або три кущі реперів, які 
бажано закласти за межами виробничої території. 
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To increase the accuracy of geodetic control of the 
height of the geodetic base for systematic monitoring 
of subsidence and deformation of the foundations of 
engineering structures, it is proposed to replace the 
existing leveling scheme, as well as the use of 
additional bushes of benchmarks with a rigid system 
of internal nodal points. Assessing the stability of 
high-altitude reference frames is an important process, 
so the safety of construction and operation of 
buildings and structures depends on it. 

Key words: subsidence, deformation, benchmark, 
height basis, stability of benchmarks. 
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Сучасне виконання геодезичних робіт здебільшо-
го базується на використанні GNSS-даних. Зазвичай, 
такі дані отримують в результаті GNSS-спосте-
режень за допомогою супутникового обладнання. У 
виконанні завдань геодезії, важливою метою є визна-
чення координат точок земної поверхні з високою точ-
ністю. Для досягнення цієї мети, зазвичай, використо-
вують відносний метод GNSS-спостережень. Однак, 
чим більш точні роботи потрібно виконати, тим біль-
шими будуть затрати часу та людських ресурсів. У 
цьому контексті, створення постійно діючих опорних 
станцій (наприклад, мережі ZAKPOS) має значний вне-
сок у визначення координат відносним методом. 

В даній роботі використано методику визначення 
координат за даними GNSS-спостережень з прив’язкою 
до мережі активних референцних станцій. На основі 
отриманих результатів досліджено точність визначення 
координат в Державній геодезичній системі УКС2000.  
Ключові слова – GNSS; спостереження, координа-

ти, точність, мережа. 

Вступ. Постановка проблеми 

Станом на осінь 2020 року, спеціалістами ДП 
“Закарпатгеодезцентр” були проведені геодезичні 
роботи на території Волинської області щодо від-
новлення втрачених пунктів тріангуляції Державної 
геодезичної мережі (ДГМ). Методика, яка була вико-
ристана в рамках цього проекту передбачала прив’язку 
лише до пунктів тріангуляції державної мережі. Для 
цього було виконано GNSS-спостереження віднос-
ним методом у статичному режимі. Спостереження 
проводились одночасно на існуючих пунктах, які 
слугували як базові (4 шт.) та на відновлених пунк-
тах, які виступали в якості роверного пункту-станції 
(33 шт.) координати якого потрібно було знайти. На 
базових пунктах, GNSS-спостереження було прове-
дено багаторазово з різною тривалістю сесій, що 
загалом склало 102 години. Загальний час спостере-
жень на роверних пунктах склав 71 годину, а сесії 
тривали від двох до трьох годин, але проводились 
одноразово. Опрацювання результатів спостережень 
було виконано в професійному програмному пакеті. 
Для цього, в якості контрольної станції був прийня-

тий найближче розташований базовий пункт (існуючий 
пункт тріангуляції) координати якого фіксувалися в 
системі УСК2000, а координати пункту-ровера було 
отримано, як результат опрацювання базових ліній. 

Мета 

Мета цієї роботи полягає в дослідженні точності 
визначення координат за GNSS-даними з прив’язкою 
до мережі референцних станцій. 

Методика 

Методика цієї роботи полягала у тому, що при 
опрацюванні GNSS-спостережень у програмному 
пакеті були утворені умовні GNSS-мережі, що 
складалися з трьох найближчих референцних станцій 
та одного базового або роверного пункту ДГМ. Далі, 
за контрольну точку була прийнята референцна стан-
ція з найкортшим базисом відносно роверного або 
базового пункту тріагуляції, в результаті чого, було 
отримано координати цих пунктів та координати 
двох інших референцних станцій. 

Результати 

На основі запропонованої в цій роботі методики 
було отримано кілька наборів координат одноймен-
них базових пунктів тріангуляції та референцних 
станцій, які багаторазово були включені в опрацювання 
GNSS-мереж. На рисунку 1, наведено приклад однієї 
такої мережі, що включала базовий пункт – Baza1. 

 
Рис. 1. Схема умовної GNSS-мережі 

В результаті опрацювання всіх мереж було 
отримано координати станцій та пунктів у системі 
ETRF2000, які потім було трансформовано в систему 
УСК2000. Якщо, спостереження на базовому пункті 
проводили дев’ять разів, то відповідно, з опрацю-
вання мереж в які він входив було отримано стільки 
ж значень координат однойменних станцій (окрім конт-
рольної). На основі цього були знайдені різниці коорди-
нат на станціях та на пунктах. Для станцій, різницю шу-
кали відносно уточнених тижневих координат, а для 
базового пункту – відносно середнього значення. На 
рисунку 2а-б-в, зображено зміну різниць координат на 
станціях та базовому пункті. 
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З рисунку 2, бачимо, що зміни різниць координат на 
базовій станції є однорідними для XYZ. Для п’ятої се-
сії, максимальне коливання різниць складає ≈4 см, що 
можна пов’язати з тривалістю сесії, яка склала 1,8 
годин. Решта значень знаходяться в діапазоні 1-3 см, як 
з плюсом, так і з мінусом. На станції KOVL, зміна 
різниць координат найбільш близька до нуля і складає 

±1 см, що говорить про їхню стабільність. Для станції 
MEL2 – координати різняться від 0 см до 5,4 см та є 
виключно додатними значеннями. 

Отримані різниці також було проаналізовано на 
основі стандартних відхилень. На рисунку 3, наве-
дено графічний результат оцінки точності різниць 
координат. 

 
Рис. 2. Зміна різниць координат (а) ΔX; (б) ΔY; (в) ΔZ  

на базовому пункті та референцних станціях 

 
Рис. 3. Стандартні відхилення різниць  

координат 

Як видно з рис. 3, різниці координат базового 
пункту оцінено стандартним відхиленням на рівні 
1,1-2,1 см, а референцних станцій від 0,3 см до 1,2 см. 

Висновки 

За результатами проведеного дослідження 
встановлено, що точність визначення координат 
базового пункту в системі УСК2000 складає 1-2 см. 
Звідси можна зробити висновок, що при визначенні 
координат пунктів Державної геодезичної мережі їх 
прив’язку можна здійснювати безпосередньо до 
мережі активних референцних станцій. 

Методика, що використана у цій роботі, може 
зробити процес геодезичних робіт простішим, 
швидшим та продуктивнішим у виконанні, оскільки 
зникає необхідність проведення GNSS-спостережень 
на базовому пункті з відомими координатами. 
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Modern geodetic work is mostly based on the use of 
GNSS data. Typically, such data are obtained from GNSS 
observations using satellite equipment. In performing 
geodesy tasks, an important goal is to determine the 
coordinates of points on the Earth's surface with high 
accuracy. To achieve this goal, it is usually using the 
relative method of GNSS-observations. However, the more 
accurate work must be performed, the greater will be a 
waste of time and human resources. In this context, the 
establishment of permanent base stations (eg the ZAKPOS 
network) makes a significant contribution to the 
determination of coordinates by the relative method. 

This paper uses a method of determining coordinates 
from GNSS observations with reference to a network of 
active reference stations. Based on the obtained results, 
the accuracy of determining the coordinates in the State 
Geodetic System UKS2000 was investigated. 
Keywords – GNSS; observation, coordinates, accuracy, 

network.
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У роботі досліджено особливості сучасної геоди-
наміки ї сейсмічності Українського Передкарпаття, 
зокрема, напрямки розривів у вогнищах місцевих 
землетрусів. Детально досліджено 3 сейсмоактивні 
зони: Долинська Надвірнянська, Бориславська. Сейс-
мічність цих зон пов'язана з геодинамікою тектоніч-
них структур Передкар-патського прогину – зони 
зчленування південно-західної Волино-Подільської 
окраїни Східно-Європейської платформи з Східними 
Карпатами. Встановлені за сейсмологічними даними 
азимути поширення розривів у вогнищах більш силь-
них місцевих землетрусів цих районів мають часто 
північно-східну орієнтацію, що кореспондується з 
напрямком тектонічних напружень в Передкарпатсь-
кому прогині, здебільшого успадкованих від альпійс-
кої тектоніки – періоду формування Карпат. Наяв-
ність ряду розривів іншої орієнтації спричинена 
просторовими варіаціями напружень на локальних 
тектонічних структурах субрегіону. 
Ключові слова: Передкарпаття; геодинаміка; сейсміч-

ність; Передкарпатський розлом; напрями розривів; 
азимутальний годограф; вісь палеонапружень. 

 
Робота присвячена 

60-річчю з початку інструментальних спостережень 
на Карпатській сейсмічній мережі України 

Вступ 

Наслідки, спричинені сильними землетрусами, 
займають в світі одне з чільних місць за людськими і 
економічними втратами. Землетруси незначної енер-
гії, але з малою глибиною вогнищ, які характерні для 
Передкарпаття, також можуть викликати руйнування 
і екологічні наслідки в густонаселених районах, де є 
хімічні, видобувні підприємства, гідроакумулюючі 
станції і т.п. Знання особливостей місцевої «сейсміч-
ної погоди» є важливим для проектування нових 
будівель та споруд. 

Постановка проблеми 

На території Передкарпаття, ряд районів якого є 
сейсмоактивними, наявні гірничі підприємства, наф-

тові і газові родовища та газосховища, численні 
нафто- і газопроводи. А у світі відомо про зростання 
сейсмічної активності у багатьох місцях інтенсив-
ного видобування вуглеводнів. Там відбувалися і 
сильні землетруси, наприклад, у Газлі 1976 р. та 1984 
р., у Нефтегорську 1995 р., на родовищі Гронінген у 
Голландії, на нафтових полях штатів Оклахома, 
Техас у США та ін. [Shapiro, Dinske, 2021; Нестерен-
ко, 2012; Bourne, Oates, 2018; Керимов, Гайсумов, 
2012]. Це дало поштовх до вивчення впливу зміни 
напружено-деформованого стану гірських порід 
внаслідок видобування вуглеводнів на прояви при-
родної і наведеної сейсмічності. При дослідженнях 
такого роду дуже важливо враховувати тектонічну 
обстановку в регіоні, сучасні рухи та напрямки 
стиску/розтягу земної кори, кінематику розломів.  

Актуальність 

У світлі активізації останніми роками місцевої 
сейсмічності Передкарпаття її дослідження та 
вивчення її зв`язку з сучасною геодинамікою терито-
рії і видобуванням тут корисних копалин є актуаль-
ним завданням для сталого розвитку регіону. 

Мета дослідження 

Метою роботи є дослідити сейсмічність Перед-
карпаття та напрями розривів у вогнищах місцевих 
землетрусів, їх зв'язок з геодинамікою Карпатського 
регіону України і видобуванням корисних копалин. 

Сейсмічність Прикарпаття 

В період від початку інструментальних спосте-
режень на Карпатській сейсмічній мережі України у 
1961 р. перші землетруси у Передкарпатті були 
зафіксовані в районі нафтопромислів Долини – у 
1974-1976 рр. тут відбулося ряд відчутних (з інтен-
сивністю I=5-6 балів за шкалою MSK-64) землетру-
сів, а в наступні роки північно-східніше від Долини 
спорадично відбувались землетруси невеликої сили. 
У 2020 р. в районі Північно-Долинського родовища 
знову відбулися 2 сильніші землетруси, які відчуло 
населення довколишніх сіл.  
У 1996 р. почалася сейсмічна активізація в районі 

м. Надвірної, в 2014 р. – в районі м. Борислава. 
Землетруси в цих районах в основному невеликої 
сили – К=6,0-8,6, хоча є кілька відчутних (див. [Наза-
ревич, Назаревич, 2016, 2018]). Нові сучасна цифро-
ва апаратура, методики обробки цифрових сейсмо-
грам [Назаревич, Назаревич, 2004] дають можливість 
значно точніше визначати локалізацію і параметри 
вогнищ землетрусів, що дає змогу виділити тектоніч-
но активні структури літосфери регіону. Саме слабкі 
сейсмічні події, які є наслідком активних деформа-
ційних процесів (як природних, так і наведених), 
несуть важливу інформацію про зміни напружено-
деформованого стану гірських масивів. Характерною 
особливістю землетрусів з цих 3 районів є те, що їх 
вогнища розташовані або в зонах родовищ, або в 
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зонах їх геодинамічного впливу. За даними роботи 
[Shapiro, Dinsk, 2021], тривале відкачування нафти і 
газу може акивізувати сейсмогенну релаксацію на-
пружень у породах, оскільки тривале, нескомпенсо-
ване зниження при цьому порового тиску веде до 
перерозподілу напружень і зростання навантажень 
на скелет породи, що в свою чергу веде до нестабіль-
ного стану розломів, і тим самим збільшує їх сейсмо-
генний індекс. За даними ряду вчених (зокрема, 
Н.Ніколаева, 1995) це може служити спусковим 
механізмом для виникнення індукованої сейсміч-
ності. Подібні процеси різкої активізації місцевої 
сейсмічності, як зазначено вище, спостерігаються 
сьогодні також в нафтогазоносних районах Перед-
карпаття.  

Сейсмічність і напрями розривів у вогнищах 
Бориславської зони  

 

В Бориславській зоні з початку активізації у 2014 р. 
зареєстровано близько 40 землетрусів невеликої сили 
(рис. 1). Просторова локалізація епіцентрів цих земле-
трусів на тектонічній карті [Тектоническая…, 1996], 
зокрема, показала, що ланцюжок землетрусів пів-
нічно-східного напрямку на північ від Борислава 
трасує лінію Раточинського розлому, далі на північ 
простежується ще одне сейсмоактивних тектонічне 
порушення. За даними А. Кудряшова та О. Мичака 
Раточинський лінеамент є регіональною субвер-
тикальною зоною деструкції земної кори по Р. 
Бембелю з ознаками розтягу. 

 

 
 

Рис. 1. Сейсмічність Бориславської зони  
і напрями розривів у вогнищах землетрусів 

 

Для дослідження параметрів вогнищ використано 
модель Брюна і деякі аналітичні співвідношення, а 
для визначення орієнтації розривів використано 
методику І.Горбунової [Горбунова, 1981] з побудо-
вою азимутальних годографів. Проведено зіставлен-
ня отриманих даних з даними про глибинну будову 
земної кори, регіональних і локальних сейсмічних 
досліджень [Атлас…, 1998; Тектоническая…, 1994]. 
Для п'яти землетрусів Бориславської зони знайдено 
напрямки розривів в їх вогнищах. Землетруси, вогни-
ща яких розташовані в зоні впливу Раточинського 

розлому, мають два напрямки разривів – в азимуті 
340±10º і 41±10º. Два інші землетруси – з району 
м. Дрогобича та с. Нижні Гаї мають напрямок 
розривів Az=11º. Ці дані по розривах корелюють з 
даними по векторах напружень у масивах гірських 
порід (рис. 1), більшість землетрусів мають напрями 
розривів північно-східної орієнтації, тобто у напрямі 
північно-східного стиску (від Карпат до краю Схід-
ноєвропейської платформи), впоперек Передкарпатсь-
кого прогину, тільки однин – північно-західної орієн-
тації (340º), він в плані кореспондується з трасуванням 
структур південно-східного клину Західноєвропейсь-
кої платформи та зони її геодинамічного впливу. За 
даними польових тектонофізичних досліджень  
О. Гінтова [Гінтов, 2005] переважаючі азимути простя-
гання сколів Ріделя і тріщин відриву в Передкарпат-
ському прогині (15-20º і 42º) також говорять про те 
ж, що й напрямки розривів у вогнищах землетрусів – 
усі ці процеси контролюються загальною картиною 
напружено-деформованого стану літосфери субрегіо-
ну [Сучасна…, 2015]. Також за цими ж даними [Гін-
тов, 2005] звертає на себе увагу наявність великого 
максимуму в орієнтації субвертикальних тріщин в 
діапазоні азимутів 310-315º в Передкарпатті, тобто 
північно-західної субкарпатської орієнтації, розрив у 
вогнищі одного з землетрусів якраз має такий на-
прям, що говорить про успадкований характер утво-
рення тріщин в геологічному середовищі.  

Сейсмічність і напрями розривів у вогнищах 
землетрусів Надвірнянської зони 

Перші землетруси тут були зареєстровані у 1996 р. 
Більш детальний аналіз ходу місцевого сейсмічного 
процесу ми зробили в роботі [Назаревич, Назаревич, 
2016]. Тут лише зазначимо, що сейсмічний процес 
триває в цьому вузлі і в 2020 р. Причому сейсмічні 
події, зареєстровані тут, є невеликої сили (К=6,0-8,2). 
За методикою І.Горбунової було побудовано азиму-
тальні годографи τ=ƒ(АZ) для 10-ти землетрусів з цієї 
зони. Ці годографи мають по одному або по два 
максимуми, що свідчить про один або про два напря-
ми поширення розриву від точки його зародження 
(рис. 2). Аналізуючи дані про орієнтацію розривів у 
вогнищах місцевих землетрусів, можна зробити 
висновок, що напрями поширення розривів дослі-
джених землетрусів мають такі характерні азимути: 
277÷313º, тобто в секторі від субширотного захід-
ного до практично паралельного Карпатам північно-
західного напряму, в тектонічному плані цей остан-
ній напрямок збігається з трасуванням Передкар-
патського розлому; 90÷98º – це практично субширот-
ний східний напрямок. Також простежується ще 
ортогональний до попереднього субмеридіональний 
північний напрям (азимут 10÷12º), який в плані тяжіє 
до розломів, що розбивають літосферу цього району 
на окремі блоки (рис. 2). Для деяких землетрусів 
виявлено 2 напрями поширення розривів, що ство-
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рюють між собою кут, близький до 1800 (що узго-
джується з механікою вогнища), але все таки помітно 
від нього відрізняється. Одним з пояснень цього 
може бути реалізація розривів по нахиленим площи-
нах розломів, насувів або складок зі зміщенням не 
вздовж простягання, а під кутом до нього (скидний, 
підкидний і насувний механізми, з можливою тан-
генціальною складовою), тоді, з одного боку, наяв-
ний утворюваний між собою кут в проекції на гори-
зонтальну площину (денну поверхню) напрямів утво-
рення розривів не конфліктує з механікою і геомет-
рією, а з іншого, легко пояснюється відомими факта-
ми повороту осей напружень з глибиною і (або) 
крутизни (кута занурення) площин насувів [Kováčiková 
et al., 2016]. З огляду на широке поширення насувних 
структур в Карпатах взагалі, і в зоні їх зчленування з 
Передкарпатським прогином зокрема, таке пояснен-
ня виглядає природнім, але вимагає відповідної пере-
вірки. У Надвірнянському районі напрями розривів 
частини землетрусів збігаються з головною віссю 
палеонапружень для поперечних розломів, наприк-
лад, Шопурсько-Надвірнянсько-Монастирецького 
розлому і опіряючих його розривних порушень. 

 
Рис. 2. Сейсмічність Надвірнянської зони  

і напрями розривів у вогнищах землетрусів,  
А-Б – локальний профіль Бистриця-Гвізд 

Сейсмічність і напрями розривів у вогнищах 
землетрусів Долинської зони 

Спільний аналіз тектоніки та локалізації вогнищ 
Долинських землетрусів 1974-1976 рр. показав, що 
вогнища цих землетрусів розташовані в зоні вливу 
перетину діагонального Передкарпатського і ортого-
нального Турянського розломів [Тектоническая…, 
1994; Атлас…, 1998] (рис. 3), першого з них тут 
перетинає під гострим кутом також Краковецький 
розлом (рис. 3). Розриви у вогнищах 3-х сильніших 
землетрусів району Долини (напрями яких трасують-
ся за аналізом макросейсмічних полів) мають орієн-
тацію, яка збігається з простяганням тут Перед-

карпатського розлому (315º), а просторово – з роз-
ташуванням Долинської складки.  

 
Рис. 3. Сейсмічність Долинської зони  

і напрями розривів у вогнищах землетрусів 

Після серії землетрусів 1974-1976 рр. у цій зоні на 
певний період встановилося сейсмічне затишшя. Але 
у 1983 р. тут знову зафіксовано сейсмічну активність – 
на північний захід від попередніх вогнищевих зон. 
Землетруси ці невеликої сили – К=7,6-8,6 (М=2-2,6). 
В останні роки кілька слабких землетрусів зафіксо-
вано інструментально також за 5-10 км на південний 
захід від Долини, у напрямку простягання Турянсь-
кого розлому, в районі села Вигода. Найновіша 
сейсмічна активізація в цьому районі відбулася 1 
червня 2020 р. зразу двома землетрусами за 9 км на 
північ від Долини – о 07.22 год з М=3.2 і о 21.05 год. 
з М=2.7 з епіцентрами в околицях сіл Якубова і Трос-
тянця (рис. 3), в зоні північно-східніше Північно-До-
линського родовища. Обидва землетруси супрово-
джувались відчутними макросейсмічними ефектами 
в епіцентральній зоні. Напрями розривів тут мають 
азимут 50-55º (антикарпатський напрямок). Щодо 
причин такого розширення зони сейсмічної активіза-
ції в районі Долини можна сказати, що спричинені 
порушенням геодинамічної рівноваги збурення на-
пружено-деформованого стану породних товщ у 
зонах родовищ здатні викликати відчутні землетруси 
не тільки безпосередньо в околі зони видобування, 
але і поширитися на більші віддалі, зокрема, вздовж 
перетинаючих зони родовищ розломів, провокуючи 
там землетруси меншої сили. 

Висновки 

Підсумовуючи викладений матеріал дослідження, 
можна зробити кілька висновків: 

1. Сейсмічна активність Долинської, Борислав-
ської і Надвірнянської зон викликана розрядкою 
напружень, що генеруються основним геодинаміч-
ним процесом в Карпатському регіоні України – за-
гальним стиском поперек Карпат. 

2. Землетруси цих районів відображають геоди-
намічну активність наявних тут різнорангових ло-
кальних і регіональних тектонічних структур і 
особливості їх геомеханічного режиму. 
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3. Орієнтація розривів у вогнищах значної части-
ни землетрусів цих районів вхрест Карпат узгоджу-
ється з орієнтацією головних осей тектонічних на-
пружень у Передкарпатті (переважним північно-
східним стиском), вона також успадковує напрям 
головних осей палеонапружень (на етапі карпатської 
складчастості). Орієнтація розривів у вогнищах ряду 
інших місцевих землетрусів кореспондується з 
простяганням поздовжніх субкарпатських розломів 
(Передкарпатського та ін.). Зафіксовані тут у вогни-
щах ще деяких землетрусів розриви іншої орієнтації 
спричинені просторово-часовими варіаціями напру-
жень-деформацій в гірських масивах кори Передкар-
паття внаслідок збурень від різних другорядних 
факторів.  
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The peculiarities of modern geodynamics and seismicity 
of the Ukrainian Precarpathians, in particular, the 
directions of ruptures in the sources of local earthquakes 
are studied in the work. 3 seismically active zones were 
studied in detail: Dolynska, Nadvirnyanska, Boryslavska. 
The seismicity of these zones is related to the geodynamics 
of the tectonic structures of the Precarpathian Depression – 
the zone of joining of the south-western Volyn-Podilsky 
outskirts of the Eastern European platform with the Eastern 
Carpathians. Established according to seismological data, 
azimuths of propagation of ruptures in the sources of 
stronger local earthquakes in these areas often have a north-
eastern orientation, which corresponds to the direction of 
tectonic stresses in the Precarpathian Depression, mostly 
inherited from alpine tectonics – from the period of 
Carpathian formation. The presence of a number of ruptures 
of different orientation is caused by spatial variations of 
stresses on local tectonic structures of the subregion.  

Keywords: Precarpathians; geodynamics; seismicity; Pre-
Carpathian fault; directions of breaks; azimuthal 
hodograph; axis of paleostres. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТФОРМИ 
GOOGLE EARTH ENGINE  
ДЛЯ ОБРОЛЕННЯ ДАНИХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ 
ЗЕМЛІ 
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Зміни у використанні земельних ресурсів тісно 
пов’язані із соціальним та економічним розвитком 
суспільства, тому ефективний контроль змін у 
використанні земельних ресурсів та отримання 
більш детальних даних завжди було в центрі уваги 
сфери управління земельними ресурсами. Google 
Earth Engine (GEE), як відкрита платформа оброб-
ки даних дистанційного зондування, заснована на 
послугах хмарних обчислень, пропонує нові напрям-
ки та можливості для кращого ведення моніторин-
гу змін у земельних ресурсах. 
Ключові слова – моніторинг земельних ресур-

сів; дистанційне зондування; GEE; хмарні обчис-
лення; великі дані  

Вступ 

Земельні ресурси є однією з найважливіших 
складових природних ресурсів, і їх зміни мають 
значний вплив та значення на навколишнє середо-
вище та суспільство. З часів промислової револю-
ції глобальні екологічні проблеми стають дедалі 
серйознішими, а зміни у земельних ресурсах та-
кож прямо чи опосередковано впливають на гло-
бальні зміни клімату [Foley, 2005]. У 1995 р. 
International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) 
та International Human Dimensions Programme 
(IHDP) спільно започаткували програму наукових 
досліджень щодо зміни земельного покриву. З тих 
пір використання земель / зміна покриву стало 
предметом досліджень у різних країнах, і було 
отримано багато результатів. Наприклад, глобальна 
база даних земель " Harmonized World Soil Database 
v 1.2", спільно розроблена IIASA, ISRIC-World Soil 
Information, Institute of Soil Science, Chinese Academy 
of Sciences (ISSCAS) та Joint Research Centre of the 
European Commission (JRC) , має понад 15 000 різних 
одиниць грунту [Fischer, 2008]. 

Аналіз останніх досліджень 

Історія дослідження земельних ресурсів така ж 
довга, як історія соціального розвитку суспільства. 
Традиційні методи моніторингу земельних ресур-

сів базуються на польових обстеженнях та карто-
графуванні. З розвитком науки і техніки, комп'ю-
терних технологій та технологій дистанційного 
зондування поступово впроваджуються у сферу 
моніторингу земельних ресурсів. Супутники дис-
танційного зондування можуть періодично і 
цілодобово збирати дані на великій території. Об-
робка даних за допомогою комп’ютера, цифрових 
карт та баз даних є швидкою та ефективною. 

Поточний звичайний процес обробки зобра-
жень, які отримані методом дистанційного зонду-
вання, складається з таких етапів: вибір оригіналь-
ного зображення дистанційного зондування, його 
завантаження, геометрична корекція, радіометрич-
не калібрування, атмосферна корекція, злиття 
зображення, мозаїка зображення, обрізання зобра-
ження, а потім обчислення даних на зображенні та 
генерація результату. Цей процес часто займає 
кілька годин, а також вимагає продуктивності 
комп'ютера користувача. Загальне програмне забез-
печення для обробки даних дистанційного зонду-
вання включає ENVI, ArcGIS, ERDAS IMAGINE, 
eCognition Developer, QGIS тощо. Серед них комер-
ційне програмне забезпечення для обробки даних 
дистанційного зондування добре підтримує онов-
лення алгоритмів та післяпродажне обслугову-
вання, але плата за ліцензування висока; програмне 
забезпечення з обробкою даних з відкритим кодом 
є безкоштовним, але воно нестабільне, немає під-
тримки післяпродажного обслуговування та деякі 
засоби обробки даних є самостіними модулями. У 
той же час обсяг даних дистанційного зондування 
продовжує накопичуватися з часом. Те, як ефек-
тивно обробляти, аналізувати та використовувати 
ці дані дистанційного зондування різних масштабів 
та джерел, також стало складним моментом у галузі 
моніторингу земель. 

Методику 

Google Earth Engine (GEE) – це платформа 
хмарних обчислень із відкритим кодом, що роз-
роблена Google. Вона забезпечує понад 40 років 
історичних зображень і наборів даних. Набори 
даних збільшуються з кожним днем, включаючи 
Landsat, Sentinel, MODIS, High-Resolution Imagery, 
тощо. Популярними загальноприйнятими набора-
ми даних дистанційного зондування є такі набори 
даних, як Land Cover та Cropland. На відміну від 
інших платформ хмарних служб, GEE є безкош-
товним та відкритим для загального користування, 
забезпечуючи Python та JavaScript як мови розроб-
ки. Користувачі можуть отримати доступ до 
набору даних хмарної платформи через інтерфейс 
API (Application Programming Interface), а також 
виконувати програмування та обчислення. У той 
же час можна внести зміну у програму. 

Автор дослідження використовував програму 
GEE, розроблену WU та іншими мовами Python 
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[Wu, 2020], для створення динамічної карти змін 
земельних ресурсів у визначеному районі з 1991 
по 2020 рік. Весь процес складається з 5 кроків. 
відкриття веб-сторінки, вибір року, параметрів та 
створення динамічного зображення. Загальний час 
опрацювання – менше 2 хвилин. Однак викорис-
тання сучасних звичайних технічних засобів зай-
має кілька годин. 

 

 
Рис. 1.Зміни земель у цільовій зоні:  

1999 та 2020 роки 

На рисунку наочно показано зміни території 
поблизу річки Дніпро, а також зміни берегової лі-
нії річки. 

Висновки 

Оскільки технологія дистанційного зондування 
була впроваджена у сфері моніторингу змін зе-
мельних ресурсів, вона змінила спосіб виробницт-
ва даних та покращила ефективність виробництва. 
Однак із поступовим збільшенням обсягу даних 
виникає завдання їх ефективного оброблення. 
Платформа GEE вирішує завдання дистанційного 
зондування: зберігання та обчислення даних, доз-
воляючи користувачам сконцентруватися на 
виборі та вдосконаленні методів обробки даних 
без необхідності проходити довгий процес збору 

та попередньої обробки даних. В свою чергу 
змушує користувачів усвідомлювати, що для збе-
рігання великих об’ємів даних ДЗЗ та їх високо-
продуктивного оброблення необхідно використо-
вувати хмарні платформи. 
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У досліджені проаналізовано вплив міжнародних 
проектів EuroRegionalMap (ERM), EuroBoundaryMap 
(EBM), EuroGlobalMap (EGM),  
Рамкової програми інтегрованої геопросторової 
інформації (Integrated Geospatial Information 
Framework (далі – IGIF)), які реалізуються на те-
риторії України. Наведено проміжні результати 
цих проектів, зазначено їх основні принципи. 
Новизною дослідження є відображення розвитку 
геопросторових даних в Україні, задовольняючи 
загальноприйняті вимоги міжнародного геоінфор-
маційного простору.  
Ключові слова – НІГД; геопросторові дані; 

якість даних; IGIF; ERM; EBM; Eurogeographics. 

Вступ 

Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) і 
Державне підприємство «Науково-дослідний інс-
титут геодезії і картографії» (далі – ДП «НДІГК») 
з 2007 року беруть участь у міжнародних проектах 
Eurogeographics: EuroRegionalMap, EuroBoundary 
Map, EuroGlobalMap. Принципами проектів 
Eurogeographics є [Federal Agency for Cartography 
and Geodesy, 2019]: 

• дотримання геоінформаційного підходу до 
виробництва геопросторових даних; 

• офіційність джерел даних; 
• цілісність, уніфікація та узгодженість гео-

просторових даних; 
• відкритість даних та дотримання правил 

ліцензійної угоди.  
EuroRegionalMap – це загальноєвропейський 

набір геопросторових даних, який містить топо-
графічну інформацію масштабу 1:250 000 і охоплює 
51 європейську країну (відповідно до переліку кодів 
країн ISO) від 36 виробників даних, включаючи 28 
країн-членів ЄС, Ліхтенштейн, Норвегію, Ісландію, 
Швейцарію, Грузію, Молдову, Північну Македонію, 
Сербію, Косово та Україну (рис. 1). Це цілісні та 
узгоджені геопросторові дані, що створюються у 

співпраці з європейськими національними карто-
графічними і кадастровими агентствами (НККА), 
використовуючи офіційні національні бази гео-
просторових даних [Elling and Reichelt, 2020]. 
EuroRegionalMap містить 7 тем: адміністративні 
межі, гідрографія, населенні пункти, транспортна 
мережа, споруди та комунікації, рослинність та 
ґрунти, географічні назви. 

EuroBoundaryMap – це цілісна база геопрост-
рових даних у масштабі 1:100 000, що охоплює 55 
європейських країн та територій (відповідно до 
переліку кодів країн ISO) від 39 виробників даних 
(рис. 2). Ця база містить геометрію об’єктів, назви 
та коди адміністративних та статистичних одиниць, 
які постійно оновлюються членами Eurogeographics, 
національними картографічними та кадастровими 
агенствами Європи [Grammenou and Spradau, 
2020]. 

 
Рис. 1. Карта активних країн-учасниць проекту 

EuroRegionalMap станом на 2020 р.  
[Elling & Reichelt, 2020] 

 
Рис. 2. Карта активних країн-учасниць проекту 

EuroBoundaryMap станом на 2020 р. 
[EuroBoundaryMap, 2021]  
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EuroGlobalMap – це набір топографічних даних 
масштабу 1: 1 000 000, що охоплює 45 країн та те-
риторій Європи. База геопрострових даних міс-
тить 6 тем: адміністративні межі, висоти, гідрогра-
фія, населені пункти, транспортна мережа,  геогра-
фічні назви.  

Integrated Geospatial Information Framework – 
це міжнародна програма, яку схвалено Організа-
цією Об’єднаних Націй (далі – ООН) і розроблено 
в рамках співпраці між ООН та Світовим банком з 
метою забезпечення розвитку стратегічних напрям-
ків і управління геопросторовою інформацією. 

З 2007 – 2009 рр. Держгеокадастр разом з  
ДП «НДІГК» були залученні до проектів 
EuroBoundaryMap та EuroGlobalMap. З 2014 року 
Україна є учасником проекту EuroRegionalMap 
(ERM), а з 2019 року є його офіційним активним 
учасником, підготувавши та надавши 
Eurogeographics офіційні геопросторові дані на 
територію України. У 2019 року Україна долуча-
ється до Рамкової програми інтегрованої гео-
просторової інформації (IGIF). 

Постановка проблеми 

Реалізація таких міжнародних проектів в 
Україні потребує дотримання відповідних вимог 
для досягнення цілей та підвищення рівня якості 
геопросторових даних до загальноприйнятого і 
закріпленого в міжнародних стандартах серії  
ISO 19100, технічних специфікаціях OGC та 
Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community (далі – INSPIRE). Також це у свою 
чергу забезпечує взаємозв’язок з наборами Інфра-
структури геопросторових даних Європейського 
Союзу (INSPIRE), що дозволяє інтегруватись у за-
гальноєвропейський геоінформаційний простір. 
Основними завданнями зазначених проектів є не 
тільки отримання і поширення даних на територію 
України або поточної інформації у сфері органі-
зації та управління геопросторовими даними, але і 
напрацювання рішень та стратегії розвитку гео-
прострових даних на національному рівні, шляхи 
розвитку усіх компонентів Національної інфра-
структури геопрострових даних [Лазоренко-Ге-
вель, 2017; Karpinskyi and Lazorenko-Hevel, 2019; 
Karpinskyi et al., 2020]. 

Мета дослідження 

Метою роботи є дослідження впливу міжна-
родних проєктів Eurogeographics та Рамкової про-
грами інтегрованої геопросторової інформації на 
розвиток геопросторових даних в Україні. 

Результати дослідження 

1. Проекти ERM, EBM, EGM. Державне 
підприємство «Науково-дослідний інститут гео-
дезії і картографії» за дорученням Державної 

служби геодезії і картографії від 21.12.2011 р.  
за №1620/29/1-11 підписав Ліцензійні Угоди 
(Licence Agreement) та бере участь проектах 
Eurogeographics – Європейської асоціації націо-
нальних картографо-геодезичних, кадастрових та 
земельно-реєстраційних служб. 

На підставі цього ДП «НДІГК» є відпові-
дальним виробником та постачальником наборів 
геопрострових даних для проектів Eurogeographics. 
Порядок виконання та приймання робіт з ERM, 
EBM, EGM уточнюється та оновлюється кожного 
року їх організаторами.  

Контроль якості геопросторових даних вико-
нується інструментально в середовищі ArcGIS for 
Desktop, окрім перевірки повноти даних, яка вико-
нується візуально.  

Метадані наборів геопросторових даних про-
ектів Eurogeographics, наприклад, ERM 2020 нада-
ються у форматі XML і відповідають структурі 
метаданих INSPIRE, а також відповідно до стан-
дартів ISO 19115-1:2014 та ISO/TS 19139-1:2019. 

ERM, EBM, EGM на практиці найчастіше 
використовуються для [Grammenou and Spradau, 
2020]: геопросторового аналізу і моделювання у 
маркетингу; соціально-економічного аналізу; де-
мографічного аналізу; управління активами та 
ресурсами; картографування геопросторових да-
них на міжнародному рівні. Одним із офіційних 
джерел геопрострових даних для підготовки баз 
геоданих ERM, EBM, EGM є Цифрова топографіч-
на карта України  масштабу 1:100 000, виробни-
ком якої є ДП «НДІГК». Щороку набори даних 
для цих міжнародних проектів оновлюються на 
основі отриманих даних від офіційних держателів, 
що є одним із принципів Eurogeographics [Federal 
Agency for Cartography and Geodesy, 2019]. 

2. Рамкова програма інтегрованої геопрос-
торової інформації (IGIF). Під час 8-ого засі-
дання UN Committee of Expert on Global Geospatial 
Information Management (UN-GGIM) в серпні 2018 р. 
було прийнято Комплексну стратегічну концепцію 
[UN-GGIM, 2018; UN-GGIM, 2019; United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, 2019], у 
якій визначено цілі і принципи IGIF. Вона скла-
дається з 9 стратегічних напрямів: 

1) Урядування та інституційне забезпечення; 
2) Законодавство та політика; 
3) Фінансове забезпечення; 
4) Дані; 
5) Інновації; 
6) Стандарти; 
7) Партнерство; 
8) Компетентність та освіта; 
9) Комунікація та взаємодія. 
Принципами IGIF є: 
• стратегічне забезпечення; 
• прозорість та відповідальність; 
• надійність та доступність; 
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• спільні зусилля та співпраця; 
• інтегрованість рішень; 
• сталість та цінність; 
• лідерство та прихильність. 
На сьогодні в Україні триває робота по кож-

ному з напрямків [The State Service of Ukraine for 
Geodesy, 2020]. За підтримки та сприянню Нідер-
ландського агентства з питань кадастру, земельно-
го реєстру та картографії 23-25 листопада 2020 р. 
були проведені вебінари щодо даних, стандартів, 
комунікації та взаємодії, що також є ключовими 
напрямками і для розвитку Національної інфра-
структури геопросторових даних України. IGIF 
зорієнтована на політику у сфері національної 
інфраструктури гео-просторових даних, управлін-
ню та організацією геопросторовими даними на 
національному та міжнародному рівнях. 

Висновки 

Глобалізація розвитку інфраструктур геопрос-
торових даних країн світу та їх співпраця обумо-
вила формування нових підходів і вимог до ство-
рення цілісних наборів геопросторових даних та їх 
поширення для вирішення завдань сталого розвит-
ку територій.  

Використання геоінформаційного підходу до 
виробництва геопросторових даних відповідно до 
загальноприйнятих вимог забезпечило інтеграцію 
України в європейський геоінформаційний простір. 
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research is the reflection of the development of 
geospatial data in Ukraine, satisfying the general 
requirements of the international geoinformation 
space. 

Keywords – NSDI; geospatial data; quality data; 
IGIF; ERM; EBM; Eurogeographics. 



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

33 
 

УДК 528.517 

РЕФРАКЦІЙНЕ ПОДОВЖЕННЯ 
ТРАЄКТОРІЇ СИГНАЛУ  

В СУПУТНИКОВІЙ ЛАЗЕРНІЙ 
ДАЛЬНОМЕТРІЇ 

Алла Олійник1 , Олександр Прокопов1 , 
Ігор Тревого2 

 1. Національний науковий центр «Інститут 
метрології», ул. Мироносицька 42, Харків, 61002, 

Україна,   
e-mail: alla.olijnyk@metrology.kharkov.ua 

2. Кафедра геодезії,  Національний університет 
«Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, Львів, 

79013, Україна,  e-mail:  itrevoho@gmail.com 

Пропонується новий метод визначення тропо-
сферної затримки, обумовленої рефракційним 
подовженням траєкторії сигналу супутникового 
лазерного віддалеміра на трансатмосферній трасі. 
Співвідношення для подовження надається у 
вигляді функції, яка залежить від низки інтеграль-
них величин, що визначаються додатково та вра-
ховують дійсний стан неоднорідного тропосфер-
ного профілю для спостережуваного штучного 
супутника Землі безпосередньо в момент вимірю-
вань, зокрема, кутів земної і фотограмметричної 
рефракції. 
Ключові слова – супутниковий лазерний від-

далемір; вплив земної тропосфери; кути рефракції; 
подовження траєкторії. 

Вступ 

Лазерні спостереження штучних супутників 
землі (ШСЗ) на цей час широко використовуються 
при вирішенні численних завдань, пов'язаних з по-
будовою геодезичних мереж, вивченням навколо-
земного космічного простору, забезпеченням функ-
ціонування глобальних навігаційних супутникових 
систем і систем передачі сигналів точного часу 
[Wilkinson et al, 2019 ]. 
Одним з факторів, що знижують точність вимі-

рювання відстаней до ШСЗ за допомогою супут-
никових лазерних віддалемірів (СЛВ), є вплив 
неоднорідної тропосфери Землі на характеристики 
поширення сигналу далекоміра. Цей вплив призво-
дить до додаткової затримки сигналу на трасі, що 
вимірюється, по-перше, через відмінності швидкості 
його поширення в неоднорідному середовищі від 
швидкості світла у вакуумі, по-друге, за рахунок 
рефракційного подовження траєкторії сигналу 
внаслідок ефекту рефракції, до якого призводить 
ця неоднорідність. 
Інструментальні можливості сучасних СЛВ 

виросли вже настільки, що без введення відпо-

відних поправок, які враховують вплив тропосфе-
ри, неможливо забезпечити необхідні вимоги до 
точності вимірювань, які виконуються за допомо-
гою СЛВ. 
Через складну просторову структуру і неста-

ціонарний характер тропосфери в останні роки 
триває активна робота, спрямована на створення і 
вдосконалення методів визначення зазначених по-
правок. Широке практичне застосування отримали 
методи обґрунтування формул для тропосферної 
затримки на основі використання спрощених ана-
літичних моделей просторового профілю тропо-
сфери  [Abshire et al, 1985]. 
Враховуючи проблеми, які виникають при 

оцінці точностних можливостей таких формул для 
конкретних умов їх практичного застосування, в 
цій роботі пропонується новий метод визначення 
тропосферної затримки, обумовленої рефракцій-
ним подовженням траєкторії лазерного сигналу на 
трансатмосферній трасі. Основна ідея нового 
методу полягає у відмові від застосування спро-
щених аналітичних моделей тропосферного про-
філю при обґрунтуванні співвідношення для по-
довження. У варіанті, що пропонується, це спів-
відношення подається у вигляді функції інтеграль-
них величин, які враховують дійсний стан тропо-
сферного профілю в момент вимірювань. До таких 
величин відносяться кути земної і фотограммет-
ричної рефракції для ШСЗ, що спостерігається 
безпосередньо в момент вимірювань. Подібний 
підхід був успішно використаний при обґрунту-
ванні формул для оцінки рефракційного подов-
ження в разі віддалемірних вимірювань на нав-
колоземних трасах [Prokopov et al, 2017]. 

Методика та основні результати 

Рефракційне подовження траєкторії    в 
загальному випадку може бути надано у вигляді:   =  +  вак −  дійсн,   (1) 

де   – довжина тропосферної частини променевої 
траєкторії, викривленої внаслідок ефекту рефрак-
ції;  вак – довжина прямолінійної частини  проме-
невої траєкторії (від точки її перетину з верхнею 
межею тропосфери до ШСЗ);  дійсн – відстань від 
точки спостереження до ШСЗ по прямій лінії (див. 
рис. 1). 
Величини  ,  вак,  дійсн задовольняють першо-

му інтегралу променевого рівняння геометричної 
оптики:     ⃗ −        ⃗ = ∫ ∇                  (2) 

і точному співвідношенню: ∫  ⃗     +     ⃗  вак =  ⃗дійсн дійсн                (3) 

В (2), (3) використовуються наступні позна-
чення:   – променева координата; ∇ – оператор 
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градієнту;  ⃗ – орт дотичної до променевої траєкто-
рії (в точці спостереження  ⃗ =  ⃗ , в точці перетину 
з верхнею межею тропосфери  ⃗ =  ⃗ );   – фазовий 
показник заломлення повітря;  ⃗ист – орт дійсного 
напряму на ШСЗ.  

 
Рис. 1. Схема розповсюдження сигналу  
від точки спостереження до ШСЗ 

В точці спостереження  =   , ∇ = ∇  ; на 
верхній межі тропосфери  = 1, ∇ = 0. 
Інтеграли в (2), (3) можна представити у вигля-

ді рядів за степенями величини   з коефіцієнтами, 
які після переходу від векторних рівнянь (2), (3) 
шляхом множення їх на  ⃗ ,  ⃗ ,  ⃗дійсн до скалярних 
рівнянь для визначення  ,  вак,  дійсн будуть вира-
жатися через параметри тропосфери в точці 
спостереження та відображені на рис. 1 дійсний   
зенітний кут  дійсн = arccos  ⃗ ,  ⃗дійсн , кут  земної     
рефракції  ∝   = arccos  ⃗ ,  ⃗дійсн   та   кут фото-
грамметричної рефракції ∝   = arccos  ⃗ ,  ⃗дійсн , 
де  ⃗  – орт, що направлений в зеніт в точці спосте-
реження. 
З урахуванням квадратичних по   доданків для   , зокрема, отримується співвідношення: 

  =  −  2  1 +   ⃗ ,  ⃗  +   ⃗ ,  ⃗дійсн +   ⃗ ,  ⃗дійсн  1 +   ⃗ ,  ⃗дійсн − 

−   |  |12  ∙ 11 +   ⃗ ,  ⃗дійсн ∙ [−  ⃗ ,  ⃗дійсн −   ⃗ ,  ⃗  + 

+  ⃗ ,  ⃗дійсн   ⃗ ,  ⃗  +   ⃗ ,  ⃗    ⃗ ,  ⃗  ],  (4) 

де |  | – модуль градієнту показника заломлення 
повітря в точці спостереження.  
При  дійсн = 0 (рефракція відсутня) співвідно-

шення (4) дає вочевидь відомий результат   = 0. 
При  ⃗ =  ⃗дійсн (при ∝   = 0) формула (4) пере-

творюється у відоме співвідношення для нескін-
ченно віддаленого об'єкта. 

Висновки 

Обґрунтовано нові співвідношення для визна-
чення рефракційного подовження траєкторії 
 

 

сигналу супутникового лазерного віддалеміра на 
трансатмосферній трасі, виражені через  інтег-
ральні величини, що визначаються додатково, які 
враховують дійсний стан неоднорідного тропо-
сферного профілю для штучного супутника Землі, 
що спостерігається, безпосередньо в момент вимі-
рювань, а саме: через кути земної та фотограммет-
ричної рефракції.  
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A new method for calculating the tropospheric 
delay caused by refractive lengthening of the satellite 
laser rangefinder signal trajectory on the transatmospheric 
path is proposed. 

The ratio for the lengthening is presented as a 
function that depends on a number of additionally 
determined integral values, that take into account the 
true state of the inhomogeneous tropospheric profile 
for the observed artificial Earth satellite directly at the 
time of measurements, in particular, the angles of 
ground and photogrammetric refraction. 
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У цьому дослідженні розглядається проблема 
автоматизації контролю якості цифрових топогра-
фічних карт масштабу 1:50 000 Основної держав-
ної топографічної карти України для створення та 
ведення цілісної бази топографічних даних для 
національних потреб, яка розміщена на Геопорталі 
для забезпечення розвитку національної інфра-
структури геопросторових даних (НІГД) в Україні. 
Автори визначили етапи контролю якості цифро-
вих топографічних карт масштабу 1:50 000 для 
автоматизації відповідно до ISO 19157:2013 Гео-
графічна інформація – Якість даних. 

Реалізований автоматизований контроль якості 
баз геоданих оновлених цифрових топографічних 
карт масштабу 1:50 000 забезпечує високу швид-
кість та якість перевірки: перевірка елементів да-
них якості; перевірка метаданих якості; перевірка 
позиційної точності.  
Ключові слова – контроль якості, Основна дер-

жавна топографічна карта, топографічне картогра-
фування, цифрові топографічні карти. 

Вступ 

Вперше в Україні в рамках норвезького проек-
ту «Карти для належного управління землями» 
(2018-2021 рр.) створюється цілісна база топогра-
фічних даних (БТД) Основної держаної топогра-
фічної карти масштабу 1:50 000, яка стане одним з 
наборів базових геопросторових даних для розвит-
ку НІГД [Закон України, 13.04.2020]. Вхідними 
даними для цієї БТД є оновлені цифрові топогра-
фічні карти масштабу 1:50 000, створення (онов-
лення) яких має свої особливості, які задоволь-
няють вимоги розроблення цілісної бази топопо-
графічних даних. До таких особливостей нале-
жать: створення нових віртуальних і асоційованих 
об’єктів на карті, визначення критеріїв відбору і 
правил цифрового опису топографічних об’єктів, 
використання правил топологічних відношень між

об’єктами цифрової топографічної карти, забез-
печення автомати-зованого контролю якості онов-
лених цифрових топографічних карт, створення і 
супроводження геопорталу «Системи моніторингу 
та супроводу проекту «Створення Основної дер-
жавної топографічної карти» для забезпечення 
автоматизації виробничих процесів, контролю 
якості та забезпечення доступу, обміну інформа-
цією між учасниками проекту. Зазначені вище 
особливості створення (оновлення) цифрових то-
пографічних карт масштабу 1:50 000 потребують 
розроблення сучасного автомати-зованого контро-
лю їх якості [Лазоренко-Гевель та ін., 2021, 
Lazorenko-Hevel et al., 2020]. 

Мета дослідження 

Метою статті є дослідження автоматизованого 
контролю якості створення (оновлення) цифрових 
топографічних карт масштабу 1:50 000 Основної 
державної топографічної карти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Контроль якості геопросторових даних в 
умовах розвитку інфраструктури геопросторових 
даних досліджено в працях [Jakobsson and Tsoulos, 
2007; Hunter et al., 2009; Devillers et al., 2010; 
Docan, 2013; Cetl et al., 2019]. Програмні рішення 
для автоматизації контролю якості геопросторо-
вих даних для баз топографічних даних та када-
стрових систем наведено в публікаціях [Chen et 
al., 2007; Siejka et al., 2013; Bielecka et al., 2014; de 
França, 2018]. Автори розглядали особливості якості 
даних у базах топографічних даних [Jakobsson, 2006; 
Martinez-Llario et al., 2017; Ślusarski and Siejka, 
2017; Карпінський та Лазоренко-Гевель, 2018; 
Karpinskyi and Lazorenko-Hevel, 2020]. Тополо-
гічну узгодженість як елемент якості даних було 
математично обгрунтовано в статтях [Hoel et al, 
2003; Карпінський, 2015].  

Таким чином визначено особливості контролю 
якості геопросторових даних: 

• контроль якості геопросторових даних повинен 
відповідати вимогам стандарту ISO 19157:2013 
Географічна інформація – Якість геопросторових 
даних [ISO, 2013]; 

• якість метаданих має відповідати вимогам 
національного стандарту України ДСТУ ISO / TS 
19139:2017 Географічна інформація – Метадані – 
Впровадження схеми XML [ДСТУ ISO, 2017]; 

• автоматизація контролю якості можлива в 
комерційних геоінформаційних системах та з 
відкритим кодом; 

• не впроваджена автоматизація всіх етапів 
контролю якості геопросторових даних, за винят-
ком візуальної перевірки, яка виконується карто-
графами вручну. 
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Визначення етапів контролю якості 
цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 

Автори визначили основні етапи автоматизації 
контролю якості цифрових топографічних карт 
масштабу 1:50 000 відповідно до ISO 19157:2013 
Географічна інформація – Якість геопросторових 
даних (рис. 1). Контроль якості оновленої цифрової 
топографічної карти складається з таких етапів: 

1) Перевірка комплектності файлів цифрових 
топографічних карт масштабу 1:50 000; 

2) Перевірка елементів якості даних; 
3) Перевірка якості метаданих; 
4) Перевірка позиційної точності топографіч-

них об’єктів; 
5) Визначення результатів оцінки якості онов-

лених цифрових топографічних карт. 
 

 
Рис. 1. Діаграма діяльності контролю якості  

оновлених цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000

Основними елементами якості оновлених циф-
рових топографічних карт мастабу 1:50 000 є: 

1) повнота даних, яка визначається наявністю 
чи відсутністю об’єктів, їх атрибутів і відношень, 
які мають бути наявними відповідно до вимог, 
встановлених для топографічних даних; 

2) логічна узгодженість даних, яка визначаєть-
ся ступенем відповідності даних логічним прави-
лам структури даних, визначених правилами циф-
рового опису топографічних даних; відповідність 
значень атрибутів області допустимих значень, 

визначених у каталозі об’єктів; топологічна уз-
годженість геометричних моделей топографічних 
об’єктів та їх опису; 

3) якість метаданих визначається наявністю та 
наповненістю метаданих в базі геоданих оновле-
ної цифрової топографічної карти; 

4) позиційна точність визначається точністю 
позиціювання топографічних об’єктів, враховую-
чи просторову прив’язку. 

Логічна узгодженість топографічних даних 
оцінюється за показниками: 
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• концептуальна узгодженість – це відповід-
ність правилам концептуальної схеми та структурі 
й відношенням відповідно до вимог і правил 
створення (оновлення) цифрових топографічних 
карт масштабу 1:50 000); 

• доменна узгодженість – відповідність зна-
чень атрибутів топографічних об’єктів карти об-
ласті допустимих значень, узгодженість за форма-
том – ступінь відповідності накопичених даних 
фізичній структурі набору даних;  

• узгодженість формату – це ступінь до якої 
база геоданих з оновленою цифровою топографіч-
ною картою зберігається відповідно до фізичної 
структури набору даних; 

• топологічна узгодженість – це коректність 
подання закодованих топологічних характеристик 
топографічних об’єктів цифрових топографічних 
карт. Топологічна узгодженість визначається як 
для геометричних моделей топографічних об’єктів 
одного типу, так і для геометричних моделей 
топографічних об’єктів різних типів [ESRI, 2012]. 

В результаті проведення автоматизованого 
контролю якості створених (оновлених) цифрових 
топографічних карт масштабу 1:50 000 автоматич-
но формується  протокол випробувань оновленої 
цифрової топографічної карти масштабу 1:50 000. 

Програмний комплекс “Validate” 

Контроль якості створених (оновлених) цифро-
вих топографічних карт масштабу 1:50 000 вико-
нується за допомогою програмного забезпечення 
ArcGIS та програмного комплексу “Validate”. Цей 
програмний комплекс розроблений авторами та 
співробітниками Державного підприємства «Нау-
ково-дослідний інститут геодезії та картографії» з 
використанням мови програмування Python для 
перевірки логічної узгодженості, відповідності 
правилам топологічних відношень між топогра-
фічними об’єктами на цифровій топографічній 
карті, повноти та змісту метаданих.  

Програмний комплекс «Validate» містить 141 
правило топології між 45 класами об’єктів цифро-
вої топографічної карти масштабу 1:50 000.  

Після використання «Validate» база геоданих 
оновлених цифрових топографічних карт масшта-
бу 1:50 000 створює клас топології та тимчасові 
класи об’єктів для перевірки топологічної узго-
дженості, який складається з класів об’єктів трьох 
рангів: 1 ранг – об’єкти з чіткими контурами (ме-
режі доріг, вулиць, проїздів, кварталів та будинків, 
ліній електропередач (напруга понад 35 кВ));  
2 ранг – мости, шлюзи, водотоки, дамби та канали,  
3 – інші об’єкти. 

У результаті використання «Validate» створю-
ється 3 файли помилок для точкових, лінійних та 
полігональних топографічних об’єктів та форму-
ється звіт програмної перевірки якості оновленої 
цифрової топографічної карти, який містить 

таблицю можливих помилок таких категорій: 
критично, важливо, рекомендовано. 

Ці помилки формуються по кожному класу 
просторових об’єктів окремо та по цифровій топо-
графічній карті вцілому і визначається їх катего-
рія: критично, важливо чи рекомендовано. Всі ці 
помилки виправляються картографами.  

Висновки 

Реалізований автоматизований контроль якості 
баз геоданих оновлених цифрових топографічних 
карт у масштабі 1:50 000 забезпечує високу швид-
кість та якість перевірки, а саме: перевірку еле-
ментів якості даних; перевірку якості метаданих; 
перевірку позиційної точності. 

Впровадження такої системи контролю якості 
під час створення (оновлення) цифрових топогра-
фічних карт масштабу 1:50 000 забезпечило висо-
ку якість оновлення цифрових топографічних карт, 
які стануть вхідними даними для цілісної бази 
топографічних даних Основної державної топо-
графічної карти України та розвитку НІГД в Україні. 

Програмний комплекс “Validate” можна вико-
ристовувати для автоматизації контролю якості 
баз геоданих цифрових топографічних карт будь-
яких масштабів. 
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This research examines the problem of automation 
of quality control of digital topographic maps at the 
scale 1:50 000 of the Main State Topographic Map in 
Ukraine for the creation and maintaining the seamless 
topographic database for national needs, which is 
located on the Geoportal to ensure the development of 
the National Spatial Data Infrastructure (NSDI) in 
Ukraine. The authors determined stages of quality 
control of digital topographic maps at the scale of 
1:50 000 for the automation one according to ISO 
19157:2013 Geographic Information – Data quality. 

The realized automated quality control of 
geodatabases of updated digital topographic maps at a 
scale of 1:50 000 provides high speed and quality of 
validation: validation of quality data elements; 
validation of quality metadata; validation of positional 
accuracy.  

Keywords – quality control, the Main State Topographic 
Map, topographic mapping, digital topographic maps. 
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УДК 528.88 

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Матіщук А.1*, Грицюк Т.1* Біда І.1* 

1*. Кафедра геодезії та землеустрою, Івано-
Франківський національний технічний університет 
нафти і газу, вул.. Карпатська 15, Івано-Франківськ, 

Україна, 76000, E- mail: matishav12@gmail.com 

Метою даної роботи є розроблення технологій 
щодо оперативного створення картографічної ос-
нови для детального планування територій ТГ. 
Зважаючи на тривалість та трудомісткість проце-
сів зі створення та затвердження генерального 
плану населеного пункту, що є основним видом 
містобудівної документації на місцевому рівні,  
запропоновано ряд організаційно-технічних захо-
дів для детального планування територій нещо-
давно створених  територіальних громад.  

Ключові слова: територіальна громада (ТГ), 
природних ресурсів, генеральний план населеного 
пункту, детальний план території, картографічна 
основа, система координат, безпілотні  літальні 
апарати (БПЛА). 

Вступ 

Оскільки нещодавно створені об’єднані тери-
торіальні громади значно розширили свої межі 
виникає питання актуалізації, а у переважній біль-
шості випадків розроблення якісно нової  місто-
будівної документації для можливості реалізації 
повноважень у галузі містобудування. 

Згідно [Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»] до повноважень територіальних 
громад щодо містобудівних питань відносяться: 
− підготовка і подання на затвердження ради 

відповідних місцевих містобудівних програм, 
генеральних планів забудови населених пунк-
тів, іншої містобудівної документації; 

− встановлення на відповідній території режиму 
використання та забудови земель, на яких 
передбачена перспективна містобудівна діяль-
ність; 

− надання відповідно до закону містобудівних 
умов і обмежень забудови земельних ділянок, 
тощо. 
Процедура розроблення та затвердження гене-

рального плану населеного пункту, що є основним 
видом містобудівної документації на місцевому 
рівні, призначеної для обґрунтування довгостро-
кової стратегії планування та забудови територій, 
є тривалою та трудомісткою і фінансово затрат-
ною. Певною альтернативою, може стати роз-
роблення детального плану території, що, відпо-

відно до статті 19 [Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності»], розробляється з 
метою визначення планувальної організації і 
функціонального призначення, просторової ком-
позиції і параметрів забудови та ландшафтної 
організації кварталу, мікрорайону, іншої частини 
території населеного пункту, призначених для 
комплексної забудови чи реконструкції, та підля-
гає стратегічній екологічній оцінці. Крім того, 
фінансування робіт з розробки детального плану 
територій може здійснюватися як за рахунок кош-
тів державного, місцевого бюджетів так і за раху-
нок інших джерел, не заборонених законодавст-
вом, а, отже, зацікавлених осіб – юридичних та 
фізичних осіб.  Відомості детальних планів тери-
торій, в подальшому, можуть стати складовими 
генерального плану. 

 
Постановка проблеми 

 
Як відомо, картографічною основою генераль-

ного або детального планів територій є топогра-
фічні плани. Відповідно до [Постанови Кабінету 
Міністрів України] виконання топографо-геоде-
зичних та картографічних робіт здійснюється із 
застосуванням Державної геодезичної референц-
ної системи координат УСК-2000.  Також роботи 
із землеустрою виконуються в системі координат 
УСК-2000 або місцевих системах координат, одно-
значно зв’язаних із системою координат УСК-
2000. Картографічні матеріали та документація із 
землеустрою, які створені в системах координат 
СК-42, СК-63 та місцевих системах координат, 
утворених від них, перетворюються в систему 
координат УСК-2000 або місцеву систему коорди-
нат, однозначно зв’язану із системою координат 
УСК-2000.  

При проведенні робіт із землеустрою та веден-
ні Державного земельного кадастру приведення до 
УСК-2000 здійснюється через технології перетво-
рення та трансформування координат. Топогра-
фічні плани, які були основою для генеральних 
планів населених пунктів України різняться як за 
системами координат, так і за якістю математич-
ної основи. Крім того картографічні матеріали ми-
нулих років виконувались на різних основах, пере-
творювались у векторну та растрову форму скану-
ванням і дігіталізацією з паперових та інших но-
сіїв і є непридатними для використання у якості 
топографічної основи для детального планування 
територій сучасних громад. 

Мета 

Метою даної роботи є розроблення технологій 
щодо оперативного створення картографічної осно-
ви для детального планування територій ОТГ з вико-
ристанням комбінованого та стереотопографічного 
методу створення цифрових карт.  
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Методика 

На наш погляд, на сьогоднішній день, карто-
графічну основу для виконання вказаних робіт 
доцільно створювати фотограмметричним опра-
цюванням матеріалів крупномасштабного аерофо-
тознімання. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент фотоплану ОТГ 

Наприклад, на ряд населених пунктів України 
у минулих роках виконано аерофотознімання у 
масштабах 1:5000 – 1:10000 мультиспектральною 
камерою UltraCam X з розміром пікселя 7,2 мкм. 
Ці матеріали можна використати при проведенні 
комплексу топографо-геодезичних робіт при ство-
ренні картографічної основи для генеральних та 
детальних планів територій ТГ. Для актуалізації 
аерофотознімань минулих років, а також для ство-
рення топографічної основи невеликих терито-
ріальних громад пропонується використовувати 
матеріали аерофотознімання безпілотними літаль-
ними апаратами (БПЛА) при внесенні необхідних 
актів у законодавство України. Фрагменти фото-
плану та топографічного плану с. Тяпче Долинсь-
кої громади Калуського району Івано-Франківсь-
кої області приведено на рис. 1 та рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент  

топографічного плану ОТГ

Висновки 

Використання комбінованого та стереотопогра-
фічного методу створення цифрових карт в сис-
темі координат УСК-2000  дасть змогу в короткі 
терміни створити картографічну основу для де-
тального планування територій ОТГ, оскільки 
розвиток цифрової фотограмметрії за останній 
період дозволяє досягнути досить високої точнос-
ті знімання при мінімальних витратах сил, засобів 
та часу.  
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The purpose of this work is to develop technologies 
for the rapid creation of a cartographic basis for 
detailed planning of TG areas. Given the duration and 
complexity of the process of creating and approving 
the master plan of the settlement, which is the main 
type of urban planning documentation at the local 
level, a number of organizational and technical 
measures are proposed for detailed planning of newly 
created territorial communities. 

Keywords: territorial community (TC), natural 
resources, general plan of the settlement, detailed plan 
of the territory, cartographic basis, coordinate system, 
unmanned aerial vehicles (UAVs). 
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УДК 658.16 
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ЩОДО РОЗРАХУНКУ СТАВКИ 

ДИСКОНТУВАННЯ  
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОХІДНОГО 
ПІДХОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЦМК 
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Основною  проблемою, що виникає при засто-
суванні технології дохідного підходу щодо визна-
чення вартості цілісномайнових комплексів (ЦМК) є 
прогнозування майбутніх грошових потоків, значення 
яких обумовлює вартість ЦМК (бізнесу), характер – 
вибір методу оцінки, а також оцінка ставки дискон-
тування (ставки капіталізації). Проаналізовано скла-
дові визначення ставки дисконтування та представ-
лено практичні рекомендації щодо розрахунку став-
ки. Обґрунтовано можливість застосування запро-
понованої техніки у вітчизняній практиці за умо-
вою “падаючого та посткризового ринку”. 

Ключові слова – цілісномайновий комплекс; 
експертна оцінка; ринкова вартість; дисконтна ставка; 
метод дискнтування грошових потоків. 

Вступ 

У оціночній практиці для визначення ринкової 
вартості об′єктів оцінки (нерухомості, майнових 
та цілісномайнових комплексів (бізнесу), майно-
вих та немайнових активів) в рамках дохідного 
підходу рекомендовано застосовувати метод непря-
мої капіталізації (дисконтування грошових пото-
ків) [9, 1995; 6, 2003; 7, 2004; 8, 2006; 5, 2017].  
Прогнозовані грошові потоки, у тому числі вар-
тість реверсії, підлягають дисконтуванню із засто-
суванням ставки дисконтування для отримання їх 
поточної вартості. Ставка дисконтування (ставка 
капітілізації є частовим випадком) визначаються 
шляхом аналізу інформації про доходи від вико-
ристання подібного майна та його ринкові ціни 
або шляхом порівняльного аналізу дохідності 
інвестування в альтернативні об’єкти (депозити, 
цінні папери, майно тощо). Ринок України відно-
ситься до категорії “падаючого та посткризового 
ринку”, тому виникає необхідність врахування да-
ного фактору при визначенні ставки дисконтуван-
ня. У зарубіжній науковій літературі значну увагу 
цій проблематиці приділили А. Дамодаран [3, 
2008], Дж. Фридман [12, 1995], Г. С. Харрисон, У. 
Шарп [7, 2003] та ін. Аспекти оцінювання ставки 

були у колі дослідницьких зацікавлень таких укра-
їнських учених, як В. Воронін [1, 2006], О. Драпі-
ковський [3, 2016], Шуляк [8, 1997], О. Терещенко 
[7, 2003], А. Чіркин [10, 2002] та ін. Незважаючи 
на досягнення зарубіжних і вітчизняних учених, 
актуальними залишаються дослідження концепту-
альних підходів і технологій визначення ставки 
дисконтування. 

Мета 

Запропонувати алгоритм розрахунку ставки 
дисконтування для вітчизняної оцінки ЦМК (біз-
несу). 

Методика 

Для розрахунку ставки дисконтування за умо-
вою “падаючого та посткризового ринку”, яким є 
ринок України нами рекомендовано модефікова-
ну модель САРМ (Capital Assets Pricing Model). 
Базова модель САРМ  була розроблена на основі 
теорії портфельного вибору у середині 1960-х 
минулого століття економістами У.Шарпом, Дж. 
Лінтнером та Джеком Трейнором. Вона склада-
лась з норми дохідного безризикового активу Rfn 
та загальної ринкової премії за ризок (β∙(Rm – 
Rfr)) [10,2003]. У. Шарп у 1990 році отримав Но-
белевську  премію з економіки за розробку цієї 
базової моделі. Модефікована модель доповнена 
врахуванням ризиком України відносно США 
(ризок країни) та ризиків, що характеризують кон-
кретні об′єкти оцінки (ризики за капіталізацію, 
галузі, специфічними).  

Результати 

Алгоритм розрахунку ставки дисконтування 
запропонований нами у модифікованій моделі 
САРМ може бути представлений таким чином:  

RDRCRBRARfrRmRfrR ++++−×+= )(β
де R – ставка дисконтування; 

Rfr – безризикова (базова) реальна ставка до-
ходу – дохідність за 10-тирічними довгостроко-
вими казначейськими облігаціями уряду США; 
β  – коефіцієнт ‘бета’(систематичний ризик 

викликаний макроекономічними та політичними  
причинами без врахування фінансового важіля); 

Rm – загальна дохідність ринку в цілому;  
(Rm−Rfr) – премія за ринковий  ризик; 
RA – ризик країни; 
RB−ризик за малу капіталізацію; 
RC – ризик галузі; 
RD – специфічний ризик. 
Представимо розрахунок ставки дисконту-

вання у табл.1. 
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Таблиця 1 
Розрахунок ставки дисконтування 

Показник Знач. Примітки 
Rfn 1,52 Номінальна ставка: 

дохідність за 10-ти 
річними довгостроко-
вими казначейськими 

облігаціями уряду США 
(на 01.03.2021) 

CPI-U 1,68 Інфляція долара США 
(Current Annual Snflation 

Rate) (на 01.03.2021) 
Rfr -0,00 Безризикова реальна 

ставка: дохідність за  
10-тирічними довго-
строковими казначей-
ськими облігаціями 

уряду США  
(на 01.03.2021) 

β 0,89 Систематичний ризик 
інвестицій в актив  для 
бізнесу згідно даних 
проф. А. Дамодарана 

без врахування 
фінансового важіля 

Rm 9,05 Премія за ризик 
інвестування у власний 

капітал 
β∙(Rm – Rfr) 8,06 Премія за ринковий 

ризик 
RA 6,3 Премія за ризик 

України у порівнянні  
з США) згідно даних 
проф. А. Дамодарана 

RB 5,6  
RC 1,25  
RD 1,0  
R 22,2  

 

Висновки 

 Представлений алгоритм розрахунку ставки 
дисконтування рекомендовано використовувати в 
оціночній практиці для оцінки майна, майнових 
прав та немайнових прав, а також бізнесу при 
застосуванні методу непрямої капіталізації у рам-
ках дохідного підходу оцінки за умовою “падаю-
чого та посткризового ринку”. 
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The main problem that arises when applying the 

technology of income approach to determining the 
value of property complexes (CMC) is the forecast of 
future cash flows, the value of which determines the 
value of CMC (business), the nature – the choice of 
valuation method, as well as the estimation of the 
discount rate (capitalization rates). The components of 
the definition of the discount rate are analyzed and 
practical recommendations on the calculation of the 
rate are presented; The possibility of using the proposed 
equipment in domestic practice under the condition of 
"falling and post-crisis market" is substantiated. 
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Робота присвячена проблемі інвентаризації 

об’єктів садово-паркового господарства. Запропо-
новано методику оцінювання характеристик зеле-
них насаджень в умовах міських агломерацій і ур-
банізованих територій на основі наземного зніман-
ня. Описано проведення інвентаризації зелених 
насаджень та результати її застосування на прик-
ладі скверу Т.Масарика в місті Ужгород. Запропо-
новано перспективні технології досліджень зеле-
них насаджень в межах населених пунктів. 
Ключові слова: стан зелених насаджень; прос-

торова модель, ГІС. 

Вступ 

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку технологій та кадастрів, виникає необхід-
ність якісного використання інформації в усіх 
сферах господарства, в тому числі в питаннях вив-
чення планового розташування та стану зелених 
насаджень населених пунктів. 

На основі якісної інформації в тому числі прос-
торових моделей можна побачити існуючий деко-
ративний і санітарний стан парків та приймати 
мотивовані проектні рішення щодо міських зеле-
них насаджень на урбанізованих територіях. 

Парки, сквери, бульвари та інші об’єкти садово-
паркового господарства вже давно є основою місь-
кого озеленення. У містах з віковою історією озе-
ленення гостро постає питання реконструкції ве-
ликої кількості деградованих об’єктів садово-
паркового господарства з різними ступенями 
аварійності. І саме гострота цього питання підви-
щує актуальність 3D моделей в цьому напрямку. 
Оскільки без гарної візуалізації неможливо про-

вести об’єктивну оцінку насадженнь та його по-
дальшу реконструкцію [Калинич І. В., Потіш Л. 
А., Мигаль А. В., Ваш Я. І., Москаль М. В., Сто-
рожук А. О., Станкович М. М., Лавренюк М. В., 
Курта В. В., Степанов А. В.,2018]. 

Згідно даних Департаменту екології та природ-
них ресурсів Закарпатської обласної державної 
адміністрації та [Дудин Р.Б., Левусь Т.М.,2014], 
значна частина об’єктів ПЗФ та інших зелених на-
саджень населених пунктів Закарпаття потребу-
ють планового вивчення. Не виключенням є і до-
сліджувана територія скверу Т. Масарика в місті 
Ужгород. Сквер Т. Масарика – парк-пам'ятка садо-
во-паркового мистецтва місцевого значення в 
Україні. Він розташований у місті Ужгороді За-
карпатської області, на набережній Незалежності, 
біля однойменного мосту.  

Виклад основного матеріалу 

Для збереження і підтримки належного функ-
ціонування зелених насаджень потрібна актуальна 
і детальна інформація про їхній стан, тому в 
основі отриманої 3D моделі стоїть мета покращи-
ти декоративний і санітарний стан парків. 

В роботі [Ялова К. М.,2019] запропоновано 
концептуальні положення автоматизації процесу 
моніторингу стану зелених насаджень. 

Опрацювання теоретичних та технологічних 
підходів щодо формування електронної системи 
впорядкування зелених насаджень для населених 
пунктів України з використанням сучасних мож-
ливостей, згідно роботи [Бідолах Д.І., Лакида П. 
І.,2019] дає змогу вивчити існуючі передумови 
формування такої системи, дослідити можливості 
використання в ній сучасних комп’ютерних техно-
логій і новітніх методів отримання інформації, 
розробити схему організаційної структури, а та-
кож визначити основні вимоги до неї та обґрунту-
вати її базові принципи.  

Створення 3D моделі садово-паркових об’єктів 
є складною та трудомісткою задачею, для вирі-
шення котрої необхідні значні ресурси. Викорис-
тання сучасних вимірювальних і інформаційних 
технологій для моделювання та оцінки стану 
зелених насаджень дає змогу ефективно вирішува-
ти цю проблему. Інвентаризація садово-паркових 
об’єктів здійснюється з метою: 

– одержання достовірних даних щодо кількіс-
них і якісних характеристик зелених насаджень на 
території населеного пункту; 

– охорони та збереження зелених насаджень у 
містах та селищах міського типу в здоровому і 
впорядкованому стані; 

– посилення відповідальності за збереження 
зелених насаджень балансоутримувачів, власників 
чи користувачів земельних ділянок, підприємств, 
організацій, установ, на території яких розташо-
вані зелені насадження; 
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– сприяння створенню та формуванню високо 
декоративних і екологічно ефективних та стійких 
до несприятливих умов навколишнього природ-
ного середовища насаджень; 

– використання даних інвентаризації під час 
розроблення в населених пунктах програм розвит-
ку зеленого господарства; 

– відновлення, реконструкції та експлуатації 
об’єктів зеленого господарства та проведення в 
необхідних випадках профілактичних, лікуваль-
них заходів;  

– організації невиснажливого використання 
озеленених територій; 

– установлення відповідності кількості зелених 
насаджень чинним будівельним та санітарним 
нормам. [Ялова К.М.,2019] 

Інвентаризація зелених насаджень проводиться 
у відповідності до Інструкції з технічної інвентри-
зації зелених насаджень у містах та селищах місь-
кого типу України раз на п'ять років з квітня до 
жовтня і передбачає:  

– визначення загальної площі, зайнятої об'єк-
тами зеленого господарства, у тому числі дерева-
ми, чагарниками, квітниками, газонами, стежками 
тощо; 

– визначення кількості дерев і чагарників за 
видами насаджень, породами, віком, діаметром на 
висоті 1,3 м стовбурів дерев та стану їхнього утри-
мання; 

– визначення вартості об'єкта загалом і його 
окремих ділянок; 

– вчасне внесення змін, які відбулися в зелених 
насадженнях, у креслення, паспорти об'єктів зеле-
ного господарства та зведені дані про зелені наса-
дження населеного пункту. 

Під час інвентаризації проводилось:  
– визначення загальної площі, зайнятої об'єкта-

ми зеленого господарства, утому числі деревами, 
чагарниками, квітниками, газонами, стежками 
тощо;  

– визначення кількості дерев і чагарників за 
типом насаджень, видами, віком, діаметром на ви-
соті 1,3 м стовбурів дерев та стану їхнього утри-
мання;  

– визначення вартості об'єкта загалом і його 
окремих ділянок; 

 – вчасне внесення змін, які відбулися в зеле-
них насадженнях, у креслення, паспорти об'єктів 
зеленого господарства та зведені дані про зелені 
насадження населеного пункту.  

У зв’язку з відсутністю наявних планів, геоде-
зичних матеріалів, креслень, проектів, графічних 
матеріалів, належної якості інвентаризація об'єктів 
зеленого господарства здійснювалася з паралель-
ним створенням таких матеріалів, шляхом прове-
дення тахеометричного знімання у відповідності 
до схеми, що подається  на рис.1, в масштабі 1:500 
у відповідності до Інструкції з топографічного 

знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 
1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). 

 

Рис. 1. Схема знімального обгрунтування 

До результатів інвентаризації зелених наса-
джень висувається вимога обов’язкового відобра-
ження розподілу об’єктів на категорії згідно їх 
санітарного стану, що наведена на рис.2. 

 

 
Рис.2. Умовні позначення санітарного стану 

зелених насаджень 

Інвентаризаційний план зелених насаджень, 
крім загальних вимог, визначених вимогами до то-
пографічного знімання, містить обов’язкове відо-
браженням розподілу об’єктів досліджень на кате-
горії за їх метричними характеристиками: видом, 
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товщиною стовбура та висотою. Частина даного 
планового матеріалу наведена на рис.3. 

 
Рис. 3. Викопіювання з плану інвентаризації 

зелених насаджень парку Т. Масарика  

Результати 

Якісний стан дерев та кущів встановлювався за 
класифікацією, викладеною в роботі [Калинич І. 
В., Потіш Л. А., Мигаль А. В., Ваш Я. І., Москаль 
М. В., Сторожук А. О., Станкович М. М., Лав-
ренюк М. В., Курта В. В., Степанов А. В.,2018] з 
розподілом зелених насаджень на категорії : 
добрий, задовільний, незадовільний. 

У відповідності до вимог за матеріалами інвен-
таризації сформовано відомості обліку дерев, ку-
щів, у групових посадках і тих, що ростуть окре-
мо, живоплотів і бордюрів, квітників та газонів. 
Інвентаризація зелених насаджень передбачає виз-
начення загальної площі, зайнятої об'єктами зеле-
ного господарства, якісної та кількісної характе-
ристик зелених насаджень, визначення вартості 
об'єкта та вчасне внесення змін до існуючих мате-
ріалів. 

Важливим напрямком вдосконалення сучасних 
геоінформаційних систем є розширення функціо-
налу роботи із зеленими насадженнями, що пока-
зано на рис.4. Даний функціонал повинен мати 
можливість візуалізації перспективи розвитку 
об’єктів, в залежності від їх видових характерис-
тик. 

 
Рис.4. Налаштування зелених насаджень  

в програмі Archicad 
 

Вперше на Закарпатті створена просторова 
модель об’єктів садово-паркового господарства на 
основі якісних даних за допомогою програмного 
забезпечення Archicad та створені 3D моделі 
зелених зон з можливістю їх відображення з 
допомогою технології BІMх з різних ракурсів, що 
показано на рис.5 та 6. 

 

 
Рис.5. 3D візуалізація 

результатів топографо-геодезичних робіт 
 

 

Рис.6. Вигляд з вул. Гойди 

 



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

46 
 

Висновки 

Сучасний стан та тенденції процесу інвента-
ризації та впорядкування зелених насаджень 
засвідчує перспективу розвитку даного напрямку 
на ринку послуг геодезичних вишукувань з неод-
мінним використання сучасних комп’ютерних 
технологій та новітніх методів отримання інфор-
мації.  

Використання технологій сканування терито-
рій зеленого господарства, в тому числі наземного 
лазерного сканування, в силу своїх особливостей 
потребує подальших досліджень щодо визначення 
необхідних якісних характеристик сканування та 
можливості використання отриманих даних для 
визначення не тільки кількісного, але і якісного 
стану зелених насаджень населених пунктів. 

В роботі наведено приклад проведеної інвента-
ризації зелених насаджень та визначено основні 
вимоги та її базові принципи.  
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КАРТИ НАТО МАСШТАБУ 1:500 000 
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У роботі розглянуто основні характеристики 
спеціальних топографічних карт НАТО масштабу 
1:500 000 (TPC), їх призначення, особливості від-
бору та відображення географічних об'єктів. Впро-
вадження стандартів НАТО забезпечує досягнення 
необхідного рівня взаємосумісності підрозділів 
Збройних Сил України у процесі планування та 
оцінки сил в рамках виконання Програми НАТО 
“Партнерство заради миру”. Все це сприяє реалі-
зації стратегічної мети України щодо євроатлан-
тичної інтеграції шляхом поступового прийняття 
стандартів і процедур НАТО, а також підвищення 
взаємосумісності між Збройними Силами України 
та НАТО при виконанні спільних операцій з 
підтримання миру. Реформування Збройних Сил 
України та впровадження стандартів НАТО в їх 
діяльність вимагають оперативного забезпечення 
актуальними картографічними матеріалами як 
керівництва Генерального штабу, так і структур-
них підрозділів Збройних Сил України. Тому, од-
ним з першочергових завдань є впровадження 
стандартів НАТО в діяльність Топографічної служ-
би ЗС України. 
Ключові слова – спеціальні топографічні карти 

масштабу 1:500 000 (TPC), стандарти НАТО, 
картографічні матеріали, географічне орієнтуван-
ня,  тактико-пілотажні карти. 

Вступ 

Питання взаємосумісності із збройними сила-
ми провідних країн світу в рамках організації 
взаємодії на найближчу перспективу є одним з 
найбільш важливих і пріоритетних для Збройних 
Сил України. Актуальність теми визначається 
тим, що впровадження стандартів НАТО забезпе-
чує досягнення необхідного рівня взаємосуміснос-
ті підрозділів Збройних Сил України у процесі 

планування та оцінки сил в рамках виконання 
Програми НАТО “Партнерство заради миру” та 
наданні підтримки Україні при відбитті зовніш-
ньої агресії. Результати даного впровадження 
обов’язково аналізуються під час оцінювання 
військових частин та підрозділів, виділених до 
складу спільного фонду оперативних сил та мож-
ливостей. Все це сприяє реалізації стратегічної 
мети України щодо євроатлантичної інтеграції 
шляхом поступового прийняття стандартів і про-
цедур НАТО, а також підвищення взаємосуміснос-
ті між Збройними Силами України та НАТО при 
виконанні спільних операцій з підтримання миру, 
зокрема, шляхом імплементації цілей партнерства 
та участі в операціях з реагування на кризи під 
приводом НАТО [1, 2001, 5, 2015]. 

Постановка проблеми 

Одним із шляхів підвищення якості і ефектив-
ності сумісного функціонування систем управ-
ління збройними силами є процес автоматизації 
управління військами на єдиній картографічній 
основі, представленій топографічними картами 
місцевості видання Топографічної служби Зброй-
них Сил України за стандартами НАТО та спе-
ціалізованих програмних продуктів геопросторо-
вої обробки даних. 

Основними стандартними масштабами для 
топографічних карт НАТО є 1:50 000, 1:250 000 та 
1:1 000 000, додатковими масштабами – 1:25 000,    
1:100 000 та 1:500 000. 

Топографічні карти масштабу 1:25 000, 1:50 000 
та 1:100 000 створюються країнами НАТО у відпо-
відності з національними вимогами зі збережен-
ням свого традиційного переходу щодо створення 
топографічних карт, але, дотримуючись єдиного 
стандарту НАТО щодо обов’язкового нанесення на 
карти географічної сітки WGS-84 та сітки UTM, 
друку англійською мовою пояснень умовних зна-
ків і скорочень та нанесення географічних назв 
латиницею. 

Проте топографічні карти масштабу 1:250 000, 
1:500 000 та 1:1 000 000 створюються в єдиному 
стандарті НАТО та є уніфікованими для кожної 
країни-виробника [2, 2016, 3, 2015, 4, 2006]. 

Основна частина 

У рамках підвищення взаємосумісності між 
Збройними Силами України та НАТО Топографіч-
ною службою Збройних Сил України розроблена 
технологія створення топографічних карт масш-
табів 1:500 000 у відповідності до стандартів НАТО 
(TPC) і бібліотека умовних знаків електронних карт 
масштабів 1:500 000 із застосуванням програмного 
забезпечення ArcGIS, яка використовується части-
нами та підрозділами топографічної служби при 
виконанні завдань за призначенням [3, 2015, 4, 2006]. 
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Спеціальні топографічні карти НАТО масш-
табу 1:500 000 (ТРС) використовуються для вив-
чення та оцінки загального характеру місцевості 
при плануванні операцій, для організації взаємодії 
та управлінням військами в ході операцій, а також 
в авіації як тактико-пілотажні карти. 

Спеціальні топографічні карти НАТО масш-
табу 1:500 000 (ТРС) призначені для забезпечення 
середньомасштабного відображення інфраструк-
турних та рельєфних особливостей для піло-
тів/штурманів, що літають на дуже низькій висоті 
(нижче 150 метрів над рівнем поверхні), при се-
редньовисотних чи низьковисотних операціях на 
високій швидкості [7, 1995, 8, 2011]. 

Успішне виконання місії на невеликій висоті 
повністю залежить від візуальної та радіолока-
ційної ідентифікації особливостей поверхні та 
швидкої візуальної асоціації зі своєю картою. В 
умовах низької висоти видимий рух поверхні Зем-
лі швидкий і викликає розмиття. Кутова швид-
кість наземних об'єктів під час польоту літака 
обмежує час на розпізнавання. Глибина огляду 
обмежена через посилений ефект перспективи 
внаслідок близькості літака до місцевості. Туман, 
імла та інші фактори, що впливають на видимість, 
можуть додатково впливати на зменшення глиби-
ни огляду. Крім того, діапазон огляду обмежений 
через необхідність “підбирати” елементи конт-
рольних точок на горизонті або поруч з ним безпо-
середньо перед літальним апаратом і проводити 
позитивну візуальну ідентифікацію, коли наземні 
об'єкти швидко наближаються зі збільшенням ку-
тових швидкостей. Пілот/навігатор повинен мати 
заздалегідь продумане уявлення про кожну опор-
ну точку для полегшення розпізнавання з першого 
погляду. Він повинен розуміти конструкцію та 
основний характер даних опорних точок і знати, 
коли (за секунди часу) і де (відносно швидкості 
літака) вони з'являться. Таким чином, вибір та 
зображення наземних об'єктів повинні ґрунтува-
тися, враховуючи можливість швидкого візуаль-
ного розпізнавання значущих деталей карти, що 
спостерігаються з низького ракурсу. 

Вимоги до спеціальних топографічних карт 
НАТО масштабу 1:500 000 (ТРС): 

1) достовірно та з відповідною до масштабу 
точністю і повнотою відображати стан місцевості 
на час створення карти в діючих умовних знаках; 

2) складатися за єдиними математичними зако-
нами в єдиній системі координат і висот. 

3) мати чітке розграфлення і номенклатуру 
аркушів, а також уніфіковану систему картогра-
фічних умовних знаків; 

4) забезпечувати визначення (з відповідною до 
масштабу точністю) прямокутних та географічних 
координат, абсолютних і відносних висот об’єктів 
місцевості, їх кількісних та якісних характеристик; 

5) бути наочними та інформативними для 
вивчення й оцінки місцевості, а також орієнт-
ування на ній. 

Існує чітка вимога забезпечити максимальну 
щільність наземних об'єктів, що є важливими для 
візуальної та радіолокаційної навігації з високою 
швидкістю, без погіршення чіткості діаграми. 

Об'єкти, вибрані для зображення в одній облас-
ті, цілком можуть бути невідповідними для зобра-
ження в іншій області. В районах слабкого або 
помірного культурного розвитку об’єкти, менш 
важливі для відображення на іншій карт,і набува-
ють надзвичайного значення, оскільки вони визна-
чають орієнтири і повинні бути показані. В пере-
повнених районах із значним культурним розвит-
ком ці самі особливості не були б помічені під час 
місії на високій швидкості та зазвичай не відобра-
жалися б. 

Об’єкти культури настільки унікальні та важ-
ливі, що використовуються як орієнтир для миттє-
вого орієнтування за допомогою карти на землі, 
тому їх слід показувати. При перевищенні макси-
мальної можливої щільності ознак (об’єктів) 
порядок їх усунення (включаючи мітки ознак та 
географічні назви) повинен бути таким: канал, 
містечко та незначні географічні назви; доріжки та 
стежки; канави та проміжні потоки; однолінійні 
потоки, свердловини, інші незначні гідрографічні 
особливості та їх мітки; вторинні дороги; культур-
ні особливості, в яких відсутні візуальні орієнтири 
або орієнтири для радіолокаційного визначення. 

Аеронавігаційні дані, що є на карті, беруться з 
публікацій авіаційної інформації, яку готують і 
щорічно оновлюють спецслужби Міністерства 
оборони США та Великої Британії. 

Вихідними матеріалами для тактико-пілотаж-
ної карти служать різноманітні картографічні ма-
теріали, матеріали космічного знімання, а також 
розвідувальні інформаційні дані. Частина аркушів 
карти створюється шляхом оновлення старих 
навігаційних карт масштабу 1:500 000. У зоні від 
80º пн.ш. до 80 º пд.ш. карта видається в рівнокут-
ній конічній проекції Ламберта, яка зберігає довжи-
ни на двох стандартних паралелях, а на високоши-
ротні райони (північніше 80º) застосовується поляр-
на стереографічна проекція [7, 1995, 8, 2011]. 

Карта має формат аркушів – 105 см за широ-
тою та 146 см за довготою. Зміст аркушів із 
західного і південного боків обмежений рамками, 
а з північного та східного – надруковано до обрізу 
аркуша. 

На аркушах карти дана всесвітня географічна 
сітка GEOREF (чорним кольором). За західною 
рамкою наведена схема розграфлення та пояс-
нення правил користування сіткою GEOREF для 
визначення координат. Лінії меридіанів і парале-
лей проведені на аркушах через 30ʹ і поділені на 
відрізки, рівні 1ʹ. На аркушах карти нанесена 
прямокутна сітка UТМ, лінії якої проведені через 
20 см (100 км) та розбиті на 2 см ділення. За 
південною рамкою наведені правила визначення 
прямокутних координат UТМ. 
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Умовні знаки для карти розроблялись з ураху-
ванням її призначення як тактико-пілотажної, а 
відбір зображення географічних елементів змісту 
підпорядкований вимогам загального візуального 
орієнтування. 

Населені пункти залежно від їх величини по-
діляються на 3 групи (першого, другого і третього 
порядків). Населені пункти першого порядку – це, 
в основному, великі міста. Вони показуються 
загальним контуром зі збереженням зовнішньої 
конфігурації. 

Населені пункти другого порядку – малі міста, 
які зображуються контуром зі збереженням конфігу-
рації або у вигляді квадрата розміром 2х2 мм. Усе-
редину контуру обох груп вводиться точкова сітка. 

Населені пункти третього порядку – значні за 
величиною поселення та села. Вони зображуються 
пунсонами і в більшості випадків показуються на 
карті без підписів назв. Без підписів назв показу-
ється також частина населених пунктів, віднесе-
них до другої групи. 

Місцеві предмети, що мають значення візуаль-
них орієнтирів, показуються на карті картинними 
знаками зі збереженням схожості зовнішніх обри-
сів місцевих предметів. 

Залізниці класифіковані за шириною колії та 
кількістю колій. Вид тяги та стан доріг відображу-
ються пояснювальними підписами, наприклад, 
електрифікована, недіюча тощо. 

Автомобільні дороги зображуються двома лі-
ніями (подвійні дороги) та однією лінією. До гру-
пи подвійних доріг належать автостради та шосей-
ні дороги, які мають дві проїжджі частини. Доро-
ги, зображені однією лінією, поділяються на го-
ловні (“primary”) та другорядні (“secondary”) [7, 
1995, 8, 2011]. 

Для малообжитих територій передбачений 
умовний знак ґрунтових доріг і стежок. 

Мости на дорогах показуються лише через ве-
ликі водні перешкоди. 

Елементи гідрографії зображені на карті до-
сить докладно. У береговій смузі показані контури 
пересихаючих водойм, стрімкі та скельні береги, 
затонулі судна, підводні та надводні скелі. З 
метою кращого візуального орієнтування подвійні 
річки та малі озера показані більш інтенсивним 
кольором, ніж великі за площею водосховища. 

Рельєф суші показується поєднанням горизон-
талей, висотних відміток (у футах), гіпсометрич-
ним фарбуванням та відмиванням. Гіпсометрична 
шкала дається на полях аркушів. Основні горизон-
талі проведені через 500 футів, додаткові та до-
поміжні – через 250 і 100 футів. 

Географічні назви на карті передаються згідно 
з нормами і правилами національного правопису. 
Для мов, які не застосовують латиницю, дані наз-

ви передаються за допомогою транслітерації або 
транскрибуються за правилами, прийнятими Бюро 
з географічних назв США. 

Відмітки висот поділяються на чітко визначені 
(помилка визначення висоти не перевищує 100 фу-
тів), наближені та висоти, планове положення 
яких визначене неточно. Для останніх на карті 
підписується лише числова характеристика, а 
умовний знак (крапка або хрестик) не дається. 
Більш великим розміром шрифту підписуються 
так звані критичні, тобто командні висоти. 

Для забезпечення безпеки польотів на карті для 
кожної трапеції, обмеженої лініями меридіанів і 
паралелей розміром 30х30ʹ темно-синім кольором 
підписуються максимально можливі висоти в ти-
сячах і сотнях футів, наприклад, 57, що відповідає 
5700 футам. До значення максимально можливої 
висоти входить значення висоти найвищої точки в 
межах даної трапеції (з урахуванням висоти над 
рівнем Землі – висоти башт, щогл, дерев) і вели-
чина поправки за її визначення [7, 1995, 8, 2011]. 

Рельєф морського дна на ряді аркушів зобра-
жений ізобатами. Карта віддруковується в 7 ко-
льорах: чорним – сітка GEOREF, контур, залізни-
ця, географічні назви, кордони; блакитним – сітка 
UТМ, гідрографія та заливка водних просторів; 
темно-коричневим – автомобільні та ґрунтові до-
роги, гіпсометричне фарбування рельєфу; сірим – 
горизонталі та відмивка рельєфу; зеленим – ліси; 
коричневим – зафарбовування державних кордо-
нів; темно-синім – аеронавігаційна інформація та 
ізогони. Завдяки широкому застосуванню растро-
вих сіток досягнута наочність зображення всіх 
елементів змісту. 

Поруч із зображенням основних географічних 
об'єктів карта містить велику кількість аеронавіга-
ційних даних, у тому числі й даних про розміщен-
ня аеродромів і засобів наземного радіотехнічного 
обладнання повітряних трас. 

На карті важлива роль відведена показу спе-
ціальних повітряних зон з особливим режимом 
польоту. Сюди належать: заборонені зони, зони 
оповіщення та попередження, бойової готовності 
тощо. Кожна зона має свій кодовий номер та 
міжнародне позначення. 

Засоби радіотехнічного забезпечення польотів 
дано декількома типами радіонавігаційних систем, 
радіомаяків тощо. На карті показані місцеві пред-
мети, що є перешкодами для польотів. Біля вер-
тикальних перешкод показуються підписи висоти 
верху перешкоди над рівнем моря та верху переш-
коди над рівнем землі. До числа перешкод відне-
сені високовольтні лінії. На карті показуються 
ізогони з інтервалом 1° магнітного схилення та райо-
ни магнітних аномалій [6, 2011, 7, 1995, 8, 2011].  

Фрагмент спеціальної топографічної карти 
НАТО масштабу 1:500 000 (ТРС) показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Фрагмент спеціальної топографічної карти 

НАТО масштабу 1:500 000 (ТРС) 

Висновки 

Завдання щодо впровадження стандартів НАТО 
у діяльність Міністерства оборони України та  
Збройних Сил України, інших складових сил обо-
рони визначені законодавством (Закон України “Про 
національну безпеку України”) та стратегічними обо-
ронними документами України (Стратегія національ-
ної безпеки України, Стратегічний оборонний бюле-
тень, Воєнна доктрина України тощо). 

Впровадження стандартів НАТО у сфері топо-
геодезичного забезпечення військ (сил), створення 
топографічних карт підрозділами Топографічної 
служби Збройних Сил України за стандартами 
НАТО, використання відповідної структури циф-
рових картографічних даних у геоінформаційних 
підсистемах АСУ Збройних Сил України забезпе-
чує планомірне нарощування боєздатності військ 
(сил) та досягнення взаємосумісності з силами та 
засобами провідних країн світу, сприяє підвищен-
ню ефективності використання державних ресур-
сів у сфері оборони. Найголовнішим очікуваним 
результатом впровадження стандартів НАТО в 
функціонування Збройних Сил України є підви-
щення оперативних і бойових можливостей Зброй-
них Сил України та їх взаємосумісність із зброй-
ними силами провідних країн світу. 
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The paper considers the main characteristics of 
special NATO topographic maps at a scale of 
1:500 000 (TPC), their purpose, selection features and 
display of geographical objects. The NATO standards 
implementation ensures the achievement of the 
required level of units interoperability of the Armed 
Forces of Ukraine in the process of forces planning 
and assessment within the framework of the NATO 
“Partnership for Peace Program”. However, the results 
of this implementation must be analyzed during the 
evaluation of military units and units allocated to the 
joint fund of operational forces and capabilities. All 
this contributes to the realization of Ukraine's strategic 
goal of Euro-Atlantic integration through the gradual 
adoption of NATO standards and procedures. The 
reform of the Armed Forces of Ukraine and the 
implementation of NATO standards in their activities 
require the prompt provision of up-to-date cartographic 
materials to both the leadership of the General Staff 
and structural units of the Armed Forces of Ukraine. 
Therefore, one of the priority tasks is the implementation 
of NATO standards in the activities of the topographic 
service of the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords – special topographic maps at a scale of 
1:500 000 (TPC), NATO standards, cartographic 
materials, scale, geographical orientation, tactical and 
aerobatic maps. 
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Мета даної роботи теоретично обгрунтувати 

необхідність продовження робіт на Україні з 
створення зенітних систем та астрономо геомет-
ричного нівелювання, з використанням ГНСС та 
приладів, які забезпечують точність вимірів відхи-
лень виска 0,1÷ 0,2", для  вивчення  неотектоніч-
них процесів як на геодинамічних полігонах, так і 
техногенних, які створюють для  побудови геоде-
зичної основи для будівництва  та експлуатації  
важливих об’єктів.. Основні результати –  теоре-
тично доведено можливість взаємного контролю   
як геометричного так і ГНСС нівелювання.  Науко-
ва новизна : вперше вказано на  можливість 
контролю ГНСС і геометричного нівелювання з 
використанням геоїдальної складової  на профілях  
астрономо-геометричного нівелювання;  можли-
вість використання синхронних спостережень за 
доомогою зеніт систем для визначення відносних 
відхилень прямовисної лінії; можливість викорис-
тання повторного астрономо-геометричного ніве-
лювання цих  профілів на геодинамічних поліго-
нах для оцінки змін радіусів кривизни еквіпотен-
ціальних поверхонь,  з якими сучасні наукові гіпо-
тези пов’язують можливість прогнозу землетрусів  
Ключові слова: відхилення прямовисних ліній; 

зеніт-системи; ГНСС; геодезичні та  ортометричні 
висоти; астрономічне нівелювання.  

 
ВСТУП 

 
При виконанні інженерно-геодезичних робіт з 

вишукувань, створенні розмічувальної основи для 
будівництва, геодезичному обслуговуванні та 
контролі монтажних робіт  з відносною точністю 
10-4 ÷ 10    (до 1 мм на 100м), ГПЗ в межах буді-
вельного або промислового майданчика, при неве-
ликих кутах нахилу в геодезичній мережі, пере-
важно приймалось однорідним. Проте виконання 

інженерно-геодезичних робіт при будівництві та 
монтажі обладнання на сучасних унікальних об’єк-
тах  таких як, наприклад, великий андронний ко-
лайдер, радіотелескопи, спостереження за дефор-
маціями на цих та інших унікальних спорудах, 
спостереження за неотектонічними процесами на 
геодинамічних та техногенних полігонах, вимагає 
відносної точності вимірів  1· 10-6  і вище [Боро-
вий В.О., Бурачек В.Г. (2017)], особливі умови до 
висотного забезпечення високошвидкісних заліз-
ничних магістралей тощо.  

Досягнення такої точності  неможливе при 
проектуванні результатів вимірів на референц-
еліпсоїд методом розгортування і вимагає враху-
вання неоднорідностей гравітаційного поля, з 
якими пов’язані видхилення прямовисних ліній  
на проммайданчику, за якими відбувається орієн-
тування геодезичних приладів, навіть таких 
сучасних, як Leica Absolute Tracer AT 960. 

Сучасні наукові теорії [Захаров В. Д. (2003)], 
[Карпенко І. В. (2007)], пов’язують можливі ка-
тастрофічні деформації земної поверхні (зокрема 
землетруси), насамперед, з  змінами форми 
еквіпотенціальних поверхонь. Такі роботи, правда 
тільки в теоретичному плані, ведуться і на Украї-
ні. [Карпенко И.В. (2007)]. В зв’язку з цим зрозу-
міла і необхідність та значення спостережень за 
часовими змінами відхилень прямовисних ліній на 
стаціонарних станціях за допомогою  приладів 
типу НСО–2 [Островский А.Е (1978)] чи сучасних 
електронних рівнів. Ці прилади дозволяють в ре-
альному часі фіксувати на електронні носії зміни в 
відхиленні прямовисної лінії на пункті спостере-
ження  залежності від типу приладу з точністю від 
1"до 0,05". 

До початку ери ГНСС, використання астро-
номо-геодезичного методу визначення форми і 
фігури Землі було значно обмежено рідкою мере-
жею пунктів з потрібними астрономічними спос-
тереженнями. Ця проблема знімається можливіс-
тю використання зеніт-приладів, інерціальних сис-
тем тощо. Вражаючі дані про точність визначення 
навіть абсолютних значень відхилень прямовисної 
лінії  цифровою зенітною камерою,  TZK2 -D, роз-
робленою в університеті Гановера, приведені в 
роботі [C. Hirt, G.Seeber, B. Bürki., A. Müller 
(2006)]. За результатами досліджень, виконаних 
ще за період  2003 -2005 р.р., точність визначення  
відхилень виска 0,05 -0,08” досягається за  всього 
20 хвилин спостережень. На відміну від тради-
ційних зенітних камер в DZCS  встановлені ПЗС –
матриця і електронний рівень точності 0,05” . 

Цифрові зенітні камери для вимірювання аст-
рономо-геодезичних відхилень виска використо-
вуються в країнах Прибалтики [Ansis ZARIŅŠ, 
Augusts RUBANS, (2016)], Турції 
[https://www.researchgate.net/publication/339135726
_New_Astrogeodetic_Observations], Австралії 
[https://www.researchgate.net/publication/339135726
_New_Astrogeodetic_Observations]. 
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Дуже жаль, що роботи  з створення зенітних 
камер з використанням ПЗС матриці, які були 
розпочаті на Україні ще в минулому столітті,  не 
знайшли свого подальшого розвитку і більше того  
навіть розуміння важливості  цієї роботи. Адже на 
Україні ще в 2003 р., практично одночасно з зару-
біжними, була розроблена і експериментально ви-
пробувана і запатентова зенітна система, яка 
забезпечила СКП визначення абсолютного значен-
ня астрономо-геодезичних  відхилень виска на 
точках спостережень ±0,4".[Боровий В.О., Бурачек 
В.Г., Гончаренко О.С., Карпінський Ю.О.(2004)]. 
Проте одному завторів винаходу О. С. Гончаренку 
вдалось захистити кандидатську дисертацію з 
астрономічно-геодезичного нівелювання тільки з 
другого разу аж в 2016 р. (перший захит відбувся 
ще в 2006 р.).  

На перспективи використання цифрових зеніт-
них камер  (DZCS) в російськомовних джерелах 
ще в 2008 р. вказувала робота [Glazunov-A.S. 
(2017)] . Проте, як слідує з  публікації розвитку ці 
роботи в Росії, як і на Україні не отримали.   

На жаль в мережі відсутні публікації про гра-
віінерційний метод, за винятком порівняно сучас-
ної роботи [Staroseltsev L.P. (2016)], в якій приве-
дена менш оптимістична оцінка точності гравііне-
рційного методу з використанням апаратури, 
розробленої в АТ  «Концерн «ЦНИИ «Электро-
прибор», Санкт-Петербург, правда, для районів з 
сильно розчленованим (змінним) ГПЗ, які харак-
терні для геодинамічних полігонів. Так, для око-
лиць о. Байкал приводяться цифри   ср = 1 ÷ 5". 
Приблизно таку ж точність визначення середніх 
значень астрономо-геодезичних відхилень прямо-
висних ліній  забезпечують двухсторонні синхрон-
ні вимірювання зенітних віддалей. 

Розглянемо можливість використання резуль-
татів астрономо-геодезичного нівелювання і для 
контролю  ГНСС нівелювання  на геодинамічних 
полігонах. Таку можливість безпосередньо надає 
інтегральна формула узагальненого астрономічно-
го нівелювання: 

 :    геом =        + (  −   ) =[ℎ]  +     −  
-(  −   ) ,                                   (1) 

де     геом – різниця геометричних висот (висот 
відносно геоцентричного еліпсоїда, які в наш час 
можна одержати за результатами ГНСС нівелю-
вання);         – різниця ортометричних висот 
(гіпсометрична частина, яку одержуємо за даними 
геометричного нівелювання від т. А до т.М , як 
суму виміряних перевищень -[ℎ]  , виправлених  
ортометричною поправкою –     ; (  −   )   = =   " ∫        – геоїдальна частина, яку одержують 
шляхом інтегрування складових відхилення виска 
–   вздовж лінії  за результатами астрономічного 
нівелювання.Тоб то, якщо ми знаємо складові 
відхилення виска на початковому пункті ходу А, 
визначили різниці відхилень виска між сусідніми 
станціями ходу, визначили з геометричного ніве-

лювання перевищення в ході  і ортометричну по-
правку, то можемо підрахувати різницю геоме-
тричних висот     геом,  яку порівняти з одержаною 
безпосередньо з ГНСС вимірів. І навпаки, при 
певній довжині ходів геометричного нівелювання, 
є зміст проконтролювати суму виміряних переви-
щень в ході, використовуючи різницю геометрич-
них висот, одержану за результатами ГНСС. 

Геометричне нівелювання разом з даними про 
вертикальний градієнт сили тяжіння дозволяє 
визначати  гіпсометричну складову (ортометричну 
висоту фізичної точки Землі над геоїдом). Теоре-
тично можлива  точність визначення суми переви-
щень (підкреслимо, що не висот) в ході високо-
точного геометричного нівелювання -  г.н., з вико-
ристанням найточнішого,  комерційно доступного 
в Україні на даний час приладу, Leica LS15 – ∓ 0,2 
мм на 1 км подвійного ходу Але це без врахування 
похибок, які вносяться за рахунок прийнятої мето-
дики врахування вертикального градієнта сили 
тяжіння, і, похибок у визначенні ортометричної 
висоти вихідного репера ходу.  

Що  ж стосується ГНСС нівелювання, то воно 
дозволило створити мережу пунктів похибки в виз-
наченні геометричних висот яких з вірогідністю 95 
% не перевищують 10 мм [Darren  Kerr. (2015)].  
Ще в минулому столітті і навіть не в США, а в 
Польщі досягнена точність визначення суми пере-
вищень, яка відповідає нівелюванню II-го класу -∓ 2 мм/км. [Cacon S., Bosy J., Kontny B. (1999)].  

З цього неважко прийти до висновку, що, тео-
ретично, довжина ходу геометричного нівелюван-
ня –  (км), за сумою перевищень у якому можна 
контролювати різницю ГНСС висот (геометрич-
них) – L(км)  буде до  

  (км) =    ГНСС  г.н.   =   мм  , мм ≤ 100 км.        (2)  

В реальності, на даний час, геодезичні фірми в   
Україні рекламують можливість виконання  ви-
сокоточного геометричного нівелювання з точ-
ністю ∓0,9 мм на км.                  
  

Рис.1. Синхронні спостереження 
 
А в цьому випадку є зміст контролювати за ре-

зультатами вже ГНСС нівелювання ходи геомет-
ричного нівелювання протяжністю більше 5 км. 
Це можливо буде вимагати  внесення змін  в 
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методику побудови високоточної нівелірної мере-
жі геодинамічних та технологічних полігонів, яку, 
як і в більшості країн світу, можливо слід розви-
вати в ортометричній системі висот  з опорою на 
ГНСС нівелювання. 

І тут ще раз слід підкреслити той факт, що за 
результатами ГНСС нівелювання ми маємо змогу 
одержати відразу геометричні або геодезичні ви-
соти, в залежності від прийнятого референц-
еліпсоїда, і далі, з використанням астрономічного 
нівелювання – висоти геоїда і ортометричні висо-
ти.  Як ми вже відзначили, теоретично можлива   і 
практично досягнена  точність визначення різниці 
висот геоїда на точках спостереження  з викорис-
танням зеніт систем, що виміряється величиною 
до 2 міліметрів [C. Hirt, G.Seeber, B. Bürki., A. 
Müller (2006)]. Щоб одержати ці ж результати (ор-
тометричні висоти і висоти геоїда) за результата-
ми традиційних геометричного і астрономічного 
нівелювання нам необхідно ще знати значення си-
ли тяжіння на всіх станціях встановлення інстру-
мента і рейок і розподіл сили тяжіння на силовій 
лінії ГПЗ від репера до геоїда, на кінцевому репері 
ходу. Що стосується першої частини задачі, то для 
її розв’язку з достатньою точністю на всій терито-
рії України з  висотами до 0,5  км, вистарчить на-
віть існуючих гравіметричних карт. Що стосуєть-
ся розподілу сили тяжіння на силовій лінії ГПЗ до 
геоїда, то це питання по меншій мірі ще дискусій-
не  і якраз астрономо-геометричне нівелювання з 
використанням зеніт-систем, можливо, допоможе 
його розв’язати, особливо в передгірських і гірсь-
ких районах. Тоб то, якщо будуть відомі висоти 
геоїда, геометричні висоти з  ГНСС нівелювання, 
то можна буде оцінити і точність ортометричних 
висот, одержаних, за прийнятою  методикою ( див. 
формулу (3)). 

В заключення опишемо ідею ще одного, запро-
понованого нами, контрольного варіанту астроно-
мічного способу визначення різниці відхилень 
виска на двох пунктах  з використанням зеніт сис-
тем, який  спрощує як виміри, так і  до мінімума 
зводить попередні розрахунки та обчислення ре-
зультатів на станціях ходу, підвищує точність в 
порівняні з використанням інерціальних систем. У 
способі використовується геніальна здогадка Ера-
тосфена Кирейського про відсутність значного 
паралаксу зірок навіть на віддалях рівних діаметру 
Землі. Допустимо, що на пункті А (перманентній 
станції, на якій виконуються виміри за класичним 
астрономо-геодезичним методом визначення абсо-
лютного значення відхилення виска) і на поточно-
му пункті В встановлені і приведені в робоче 
положення за допомогою електронного рівня з 
точністю 0,05" і орієнтовані за геодезичними ме-
ридіанами дві зенітні системи (рис.1).  Поперед-
ньо припустимо, що камери досліджені так, що 
помилками в визначенні елементів їх внутріш-
нього орієнтування (фокусної віддалі і координат 

головної точки), ми можемо нехтувати. Викона-
ємо на пункті А і на пункті В два одномоментні 
знімки. Синхронності  можна досягти при допомо-
зі приладдя  для розділення сигналу, наприклад, 
типу Spliter, потрібна одномоментність  не нижче 
0,05 сек. В принципі на т. А виміри можуть прово-
дитись навіть не постійно, а з деяким інтервалом, 
який допускає лінійне інтерполювання  результа-
тів.  Врахувавши той факт, що зірковий паралакс  
навіть на протязі року не перевищує  0,001"  
навіть на діаметрі Землі,  напрямки на зірку на 
точках А і В незалежно від віддалі між  ними і  
орієнтування лінії  –  паралельні. На рисунку  О –
центр об’єктива зенітної камери, ОА і ОВ – головні 
точки відповідних знімків на точках А і В, ЗА і  ЗВ – 
зображення зірки на відповідних знімках. ОАЗА =   
хА  і ОВЗВ =хВ  –абсциси зображення зірки на від-
повідних знімках. Вимірявши ці абсциси, знайдемо 
проекцію в першому вертикалі  різниці напрямків 
прямовисних ліній в точках А і В за однією з оче-
видних формул, наприклад: ∆ АВ = 90° − (   cos   (      ) +    cos (    (      ))                              (3) 

Відповідно, за ординатами зірки на обох знім-
ках знайдемо проекції в меридіані різниці напрям-
ків прямовисної лінії на пунктах А і В.  

Оскільки кожна зірка дає нам можливість склас-
ти рівняння типу (3), то, можливо, замість дослі-
дження камер (визначення елементів внутріш-

нього орієнтування і  –   ,    ,   ,  ,    ,   ), ско-
ристатись загальним видом рівняння :∆ АВ =     = 90° − (   cos        (      )  +

    cos ( (      )     (      ) )                     ( 4) 

Тоді, результати спостережень чотирьох і біль-
ше зірок, дадуть нам можливість розв’язку задачі з 
контролем і оцінкою точності. 

 
Висновки 

1. Як показує аналіз літератури, астрономічне 
нівелювання з використанням зенітних систем і 
ГНСС, на даний час – найбільш точний і високо-
продуктивний  метод для  визначення висот геоїда 
на континентальній частині. Результати повторно-
го астроноио-геометричного нівелювання  сучас-
ними методиками, спеціально створених окремих 
профілів на геодинамічних і техногенних поліго-
нах, дозволять з міліметровою точністю визначати 
зміну форми геоїдальних поверхонь, а саме з 
змінами радіуса кривизни еквіпотенціальних по-
верхонь пов’язують катастрофічні деформації зем-
ної поверхні, зокрема і землетруси.  Запропоно-
вана в статті ідея контрольного варіанту астроно-
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мічного  методу  визначення різниці відхилень 
виска з синхронних вимірів дозволить підвищити 
точність класичного методу, не вимагає  поперед-
нього обчислення ефемерид зірок тощо. 

2. Сучасні технології дозволяють визначити 
геоїдальну складову геометричних (ГНСС) висот  
з міліметровою точністю. А це, в свою чергу, доз-
воляє оцінити точність визначення ортометричної 
поправки і,  можливо, контролювати точність визна-
чення перевищень в ходах геометричного нівелю-
вання, наприклад, навіть II-го класу при  їх 
довжині вже більше 5 км і навпаки – контролю-
вати точність ГНСС вимірів висот при менших 
віддалях  при розвитку висотної основи  на геоди-
намічних і технологічних полігонах, відповідно 
вдосконалити методику  побудови  цих полігонів. 
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У статті проведено загальний аналіз характеру 

та особливостей сучасних оборонних операції 
(бойових дій), ролі та місця системи інженерних 
загороджень і способів розрахунку її складових 
елементів з урахуванням досвіду збройних сил 
країн-членів НАТО щодо планування влаштуван-
ня інженерних загороджень у відповідності до 
етапів процесу прийняття рішення. 

Обґрунтовано і запропоновано рекомендації 
щодо створення спеціалізованого програмного 
забезпечення із розрахунку та планування системи 
інженерних загороджень в ході оборонного бою 
(операції). 
Ключові слова: система інженерних загоро-

джень; оборона; ефективність інженерних загоро-
джень; спеціалізоване програмне забезпечення; 
процес планування. 

 

Вступ 
 

Враховуючи особливості ведення збройної бо-
ротьби в сучасних умовах, необхідно виділити ос-
новне протиріччя у сфері управління військами – 
між зростаючими обсягами інформації та змен-
шенням часу, що є в наявності в органів управлін-
ня для її збору, обробки і доведенням до команду-
вача (командирів) необхідної інформації з метою 
прийняття раціонального, обґрунтованого рішен-
ня. Розв'язання цього протиріччя полягає у знач-
ному підвищенні оперативності процесу збору, 
обробки і доведенні інформації, що забезпечить 
підвищення оперативності управління в цілому 
[Гаценко, (2015), Гумінський (2010), Хомчак, 
(2020)]. 

Аналізуючи ведення локальних війн і збройних 
конфліктів останніх років, слід зазначити, що від-
буваються значні зміни в теорії інженерної підтрим-
ки сучасних бойових дій. Чільне місце при цьому 
займає створення, перш за все, ефективної систе-
ми інженерних загороджень (СІЗ). Однак, питан-
ням автоматизованого управління, а особливо 
плануванню зі створення СІЗ, у загальній системі, 
належної уваги не приділено.  

 

Аналіз останніх досліджень 
 

Ґрунтуючись на проведеному аналізі [Гаценко, 
(2015), Гумінський (2010), Гаценко, (2017)] можна 

зробити висновок, що рівень автоматизації діяль-
ності органів управління не у повній мірі відповідає 
вимогам сьогодення. 

Досвід проведення ООС показує, що практич-
но відсутність цілісної системи автоматизованого 
управління військами дуже суттєво знижує сту-
пінь реалізації бойових можливостей військ (сил).  

Вивчаючи джерела [Нещадін, (2017)] у яких 
започатковано вирішення даної проблеми щодо 
удосконалення автоматизації планування СІЗ в 
керівних документах, розкрито не в повному об-
сязі, що у свою чергу спонукає до опрацювання 
відповідних рекомендацій. 

Наявний науково-методичний апарат базується 
на положеннях, які розроблялися авторами [Неща-
дін, (2019), Коцюруба, (2016), Каршень, (2020)], та 
безумовно враховує загальні підходи та способи 
виконання розрахункових завдань СІЗ. Разом з 
тим, отримані результати можуть бути адаптовані 
умовам, що висуваються, лише частково. 

 

Мета роботи 
 

Враховуючи наведене вище, а також те, що об-
ґрунтування вимог до основних напрямків розвит-
ку автоматизованого планування зі створення СІЗ 
вирішено лише у вигляді окремих завдань (захо-
дів), метою статті є висвітлення підходу щодо 
формування вимог до оптимізації процесу плану-
вання СІЗ, які можуть бути реалізовані за допомо-
гою методів оптимізації, а саме через програмне 
(математичне) моделювання. 

 

Результати 
 

Успіх організації інженерної підтримки сучас-
них оборонних операцій базується на твердому 
знанні і глибокому розумінні основ їх підготовки і 
ведення, змісту, видів, способів і форм воєнних 
дій. При цьому основою інженерної підтримки 
оборонної операції (бою) буде успішно спланова-
на та своєчасно створена СІЗ. 

Необхідно відмітити, що будь-яка система, в 
тому числі і СІЗ, може бути створена і успішно 
функціонувати при наявності необхідних сил і 
засобів. Запорукою успішного функціонування 
СІЗ є відповідність можливостей сил і засобів по 
виконанню завдань щодо її створення необхідним 
завданням, які забезпечують належну ефектив-
ність останньої. Шляхом вирішення цього питання 
можливо лише при наявності відповідного мето-
дико-математичного апарату щодо оцінки ефек-
тивності СІЗ при веденні оборонної операції (бою) 
[Фтемов, (2020)]. 

Проведений аналіз свідчить, що існує значна 
кількість способів з розрахунку всіх складових 
елементів СІЗ та оцінювання її ефективності в ці-
лому [Нещадін, (2019), Коцюруба, (2016), Кар-
шень, (2020)]. Широкого використання набули 
наступні способи: аналітичний, графічний та схе-
матично-табличний. 



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

56 
 

Аналітичний спосіб застосовується для розра-
хунку кількості сил і засобів для створення СІЗ по 
заданому вкладу інженерних загороджень у ВУП 
(визначеним щільностями інженерних загоро-
джень) та на їх основі визначення коефіцієнта за-
тримки противника, або проведення зворотних 
розрахунків – виходячи з наявних сил, засобів та 
часу на створення СІЗ, розрахунок вкладу та щіль-
ності, яка досягається. Даний спосіб є більш точ-
ним, однак потребує значної кількості часу. Дру-
гий та третій способи застосовуються для прове-
дення оперативних розрахунків в умовах обмеже-
ного часу. При цьому, схематично-табличний спо-
сіб використовують, як правило, в органах управ-
ління тактичної ланки. 

Таким чином, аналіз способів (методик), які 
використовуються для розрахунку СІЗ, вказує на 
достатньо складні їх структури, є досить об’ємни-
ми і потребують значного часу. Досвід навчань 
свідчить, що робота особи, яка здійснює плану-
вання створення СІЗ значно полегшується, якщо 
при цьому використовуються формалізовані доку-
менти, які розроблені завчасно, засоби автомати-
зації проведення розрахунків тощо. 

Відповідно, напрямами зменшення часу та під-
вищення якості виконання робіт щодо вироблення 
рішення буде подання у формалізованій формі та 
автоматизація за допомогою ПЕОМ проведення 
розрахунків на етапі усвідомлення завдання, оці-
нювання обстановки та безпосередньо визначення 
складових рішення, що приймається в ході пла-
нування створення СІЗ. 

Одним із варіантів вирішення зазначеного ви-
ще є удосконалення методичного апарату шляхом 
створення спеціалізованого програмного забезпе-
чення (СПЗ) для розрахунку СІЗ, яке базувати-
меться на основі сукупності способів (методик), 
що розглядалися [Фтемов, (2020)]. Іншими слова-
ми – програмного продукту, який в подальшому 
повинен стати невід’ємною складовою єдиної ав-
томатизованої системи управління військами.  

З метою забезпечення успішного функціону-
вання програмного продукту СІЗ створюється 
багаторівнева база даних до якої входять: часові 
показники, основні завдання (заходи) інженерної 
підтримки, детальні відомості про сили, засоби, як 
противника, так і про свої війська тощо [Фтемов, 
2020]. 

Загальний алгоритм роботи СПЗ являє собою 
ряд взаємопов’язаних деталізованих інструкцій, 
що реалізують процес обчислення, який, починаю-
чи з початкового стану, відбувається через послі-
довність логічних станів та завершується кінце-
вим. Перехід з попереднього до наступного стану 
не обов'язково детермінований – деякі алгоритми 
можуть містити елементи випадковості. 

При введені інформації (завдань, окремих за-
ходів), для прикладу з контрмобільності підрозді-
лів противника: кінцевим результатом обчислення 
є формування висновку щодо можливостей (спро-

можностей) своїх підрозділів виконати визначене 
бойове завдання. 

Важливим етапом формування вихідних даних 
є цифрове відображення на дисплеї планшета (ПЕ-
ОМ) детальної обстановки, що склалася, відомостей 
про противника та свої війська, особливо про їх 
інженерні заходи. Далі, відповідно до замислу (рі-
шення) загальновійськового командира, на цифро-
вій карті (схемі) виводяться задані щільності інже-
нерних загороджень (ефекти), яких повинні бу-
дуть спочатку досягти на етапі планування СІЗ. 

Враховуючи те, що стратегічною метою Украї-
ни у секторі безпеки та оборони є інтеграція у 
євроатлантичний безпековий простір, передусім 
до Організації Північноатлантичного договору, 
саме тому частиною цього процесу є реформуван-
ня ЗС України відповідно до принципів та стан-
дартів НАТО. 

Слід зазначити, що командири усіх рівнів 
країн-членів НАТО включають планування влаш-
тування інженерних загороджень до кожного ета-
пу процесу прийняття рішення. Це гарантує, що 
поєднання загороджень буде ефективним, план 
буде досить гнучким до змін під час планування, 
підготовки і виконання етапів операції. Плануван-
ня зі створення перешкод на рівні оперативної 
групи ґрунтується на доктрині, яка наведена в FM 
101-5, а для бригади і вищих рівнів розкрито в FM 
90-7. 

Планування оборони на рівні оперативної гру-
пи є частиною військового процесу прийняття рі-
шення. Інженерний аналіз поля бою (ЕВА) забез-
пе-чує базу даних для узгодження заходів інже-
нер-ної підтримки з процесом прийняття рішення. 
Де на етапі аналізу завдання є: визначення фактів і 
припущень; аналіз боєздатності підрозділів; аналіз 
завдання підрозділів та замисел командира; від-
працювання наказу командира. 

Початком планування оборони є одержання 
попереднього наказу (WO) із вищого штабу. Це є 
основою для створення моделі ситуації (SITEMP), 
яка включає модифіковану схему комбінованих 
загороджень (МСОО). МСОО є продуктом, роз-
робленим на підставі розвідки поля бою (ІРВ) та є 
спільною роботою інженерів і офіцерів розвідки 
центру тактичних операцій (ТОС). 

Одним із важливих кроків роботи інженера в 
ході етапу планування є проведення аналізу: міс-
цевості (підготовка оверлею на брифінг), погод-
них умов, інших факторів, що впливатимуть на 
виконання завдань.  

При вивченні військового аспекту місцевості 
основна увага приділяється наступним двом скла-
довим, так званим OAKOC: Observation and fields 
of fire (оглядовість та зони вогню), Avenues of 
approach (шляхи для маневру), Key and decisive 
terrain (ключові і важливі ділянки місцевості); 
Obstacles (перешкоди), Cover and concealment 
(укриття та маскування); та ASCOPE: Area (ра-
йон), Structures (структура), Capabilities (можли-



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

57 
 

вості), Organizations (організації), People (люди), 
Events (події). 

Основні зусилля зосереджуються на: підготов-
ці до EEP (карти, довідкові дані, тощо), оцінюван-
ні можливостей з інженерної підтримки (часові 
показники, сили і засоби, можливості інженерних 
підрозділів), завданні старшого начальника, меті 
(2, 1 рівень вище), замислі бою (дій) старшого на-
чальника (зрозуміти головну ідею), task organiza-
tion (attachments/dettachments, сили і засоби), 
матеріально-технічному забезпеченні (restrictions 
from logistic, deliveries of assets), розробленні пла-
ну інженерної підтримки. 

На початковому етапі здійснюється підготовка 
"інженерного оверлею" (наносяться межі, поло-
ження противника), AO (зона ведення бою (дій) – 
місцевість, на якій командир уповноважений на 
ведення бою (дій). Визначаються межі зони веден-
ня бою (дій), AI (зона інтересів – місцевість, на 
якій необхідно вести розвідку для якісного плану-
вання бою (дій) та забезпечення успіху дій стар-
шого начальника. 

Отже, використання наведеного способу мож-
ливо шляхом поєднання основних результатів 
відпрацювання "інженерного оверлею" та елект-
ронній дошці (екрані) з подальшим відображен-
ням на дисплеї, як загальної обстановки, так і 
"інженерної обстановки". 

У подальшому СІЗ формується шляхом нане-
сен-ня на цифрову карту по елементах різноманіт-
них інженерних загороджень з урахуванням "дос-
тупності" для дій військ противника. Програма дає 
можливість при збільшенні (зменшенні) форми 
об’єкта, отримувати відомості про його протяж-
ність, глибину, витрату боєприпасів, ймовірність 
ураження, час затримання тощо. При цьому опе-
ратором обов’язково задаються такі відомості як: 
ефект загородження, тип боєприпасів, спосіб ви-
конання завдання, сили, засоби механізації, умови 
виконання та ін. [Бамбуляк, 2014]. 

Результатом опрацювання наведених вище 
даних є надання пропозицій щодо спроможності 
підрозділу виконати визначене завдання, потреба 
у додатковому оснащенні засобами, пропонується 
схема улаштування загородження для досягнення 
заданого ефекту, а також визначаються щільність 
загороджень їх координати, які у свою чергу до-
повнюють базу додаткових можливостей програ-
ми. До них належить: внесення відомостей до  
"Е-формуляру" загороджень, коригування їх у 
ході проведення рекогносцирувальних робіт, пере-
дача інформації до вищих штабів, а також внесен-
ня змін у ході виконання завдань в умовах реаль-
ного часу тощо. 

Важливе місце на даному етапі займає саме від-
працювання та оформлення звітних документів з об-
ліку, як окремих загороджень, так СІЗ в цілому. 

Слід зазначити, що на початковій фазі прове-
дення АТО на Сході України інженерні заго-
родження в повному обсязі не використовувались, 

тим більше не об’єднувались у певну систему. В 
першу чергу це було обумовлено постійною змі-
ною бойової обстановки та відповідно бойового 
порядку сил та засобів секторів, відсутністю на-
лежного забезпечення інженерними боєприпасами 
та недосконалими заходами прикриття державно-
го кордону. [Фтемов, (2020)]. 

Також необхідно зазначити, що в ході передачі 
даних з одного рівня до основної бази даних, опе-
ратором вводяться умови ведення бою (операції) з 
обов’язковим врахуванням різноманітних коефі-
цієнтів, серед яких чільне місце займає "коефіцієнт 
реальності", який враховує поступове зменшення 
можливостей підрозділів. Після чого на інтерфейс 
користувача виводиться інформація про витрату за-
собів інженерного озброєння, майна, визначається 
потреба у машинорейсах, пальному тощо.  

На основі опрацювання усіх даних визначається 
бойова ефективність інженерних загороджень, яка 
характеризується наступними кількісними показни-
ками як: ураження техніки, живої сили, а також 
зменшення темпу просування противника та ін. 

Результатом обробки даних на завершальному 
етапі, є формування ряду пропозицій, які надають-
ся на затвердження старшому командиру (началь-
нику).  

Також, у разі виявлення обмежених можливос-
тей підрозділів з виконання завдань по створенню 
СІЗ (визначених щільностей), передбачено функ-
цію щодо додаткового залучення необхідних сил і 
засобів старшого начальника. При підтвердженні 
запиту, вони вносяться до загальної бази даних. 

Після затвердження командиром пропозицій, 
наданих начальником інженерної служби (відділу 
групи), здійснюється їх доведення до підпорядко-
ваних підрозділів через систему засобів комуні-
кації. 

Враховуюче те, що СІЗ в побудові оборони є 
одним із важливих її елементів. При цьому роль і 
вагомість СІЗ в сучасних умовах постійно зростає. 
Це обумовлено невідповідністю просторового роз-
маху ведення бойових дій і наявними силами 
(засобами), що приймають в ній участь, а також 
невідповідністю обсягів завдань із створення СІЗ і 
можливостям військ по її створенню. Тому питан-
ня оперативності та своєчасності вироблення рі-
шення, доведення до підрозділів, уточнення і вра-
хування інтенсивності змін будуть запорукою ус-
пішності ведення бойових дій військ (сил) [Фте-
мов, (2020)]. 

Отже, автоматизація процесу планування і уп-
равління СІЗ, який базуватиметься на основі ство-
рення СПЗ для її розрахунку, вкотре підтверджує 
актуальність і практичне значення роботи. 

Висновки 

 

Таким чином, впровадження рекомендацій що-
до розроблення СПЗ, дозволить скоротити час на 
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проведення розрахунків до 25%, а також підви-
щить кількість можливих варіантів створення СІЗ.  

Одним із подальших напрямків проведення 
досліджень є системний захист передачі інформа-
ції в інформаційно-комунікаційній мережі в умо-
вах реального часу та її вдосконалення. 
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OPTIMIZATION OF THE PROCESS  
OF PLANNING THE ENGINEERING 

BARRIER SYSTEMS 
 

Yuri Ftemov 

 
National Academy Land Forces named after Hetman 

Peter Sahaidachny 
 
The experience of fighting in the East of Ukraine 

shows that there is no integrated system of automated 
control of troops significantly reduces the degree of 
realization of combat capabilities of the troops 
(forces). 

The general algorithm of specialized software is a 
series of interconnected detailed instructions that 
implement the calculation process, which, starting 
from the initial state, occurs through a sequence of 
logical states and ends with the final one. The 
transition from the previous to the next state is not 
necessarily deterministic – some algorithms may 
contain elements of randomness. When entering 
information (tasks, individual measures), for example, 
the counter ability of enemy units: the result of the 
calculation is to form a conclusion about the capabilities 
of their units to perform a specific combat task. 

The obtained results give grounds to conclude that 
the implementation of the recommendations will 
reduce the time for calculations to 25%, as well as an 
increase to 10% the number of possible options for 
creating a system of engineering barriers. 

Keywords: the system of engineering barriers; 
defense, the efficiency of engineering barriers; 
specialized software; the planning process. 
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Дано формулювання задачі створення навчаль-

них систем управління, що є основою для форму-
вання принципів побудови та розробки методів син-
тезу систем управління, здатних відтворити функції 
тренера-інструктора. Розглянутий принцип дії систе-
ми автоматичного управління придатний для вирі-
шення найрізноманітніших задач управління і прий-
няття рішень. 
Ключові слова: засоби обробки інформації; 

оптимальне управління; синтез навчальних систем 
управління; інформаційна невизначеність; крите-
рій оптимальності; цільова функція; мультилінійні 
поліноми. 

 
Вступ 

 
Сучасний етап розвитку науки і техніки, невід-

дільний від воєнної науки, характерний тим, що 
важливу роль набувають засоби обробки інформа-
ції, здатні забезпечити створення відповідних 
систем штучного інтелекту (СШІ). В середовищі 
науковців та фахівців даного напряму досліджень 
склалась думка, що такі засоби мають володіти 
здатністю накопичувати, узагальнювати та вико-
ристовувати наявний науковий потенціал та 
знання з метою оптимального управління і прий-
няття рішень в умовах неподоланої інформаційної 
невизначеності. Тому актуальності набуває роз-
гляд низки питань щодо проблеми розробки прин-
ципів побудови і методів синтезу навчальних 
систем управління (НСУ), здатних забезпечувати 
освітній процес контингенту вибраного напряму. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Задачі управління в умовах значної апріорної 

невизначеності виникають перш за все тоді, коли 
опис закономірностей функціонування об’єкту 
управління не може бути формалізованим або 
його формальна модель є настільки складною, що 
задача синтезу оптимального управління в реаль-
ному масштабі часу стає нездійсненою. В цих 
умовах єдиним можливим засобом розв’язання за-
дачі стає накопичений досвід управління, тобто 
накопичення знання про закономірності форму-

вання управляючих впливів у вигляді асоціатив-
них пар “стимул-реакція”; узагальнення цього 
досвіду в “активній пам’яті ”, забезпечує накла-
дення (узагальнення) досвіду та асоціативну 
вибірку відповідного управління при подачі на 
вхід стимулу значень параметрів стану об’єкту уп-
равління. 

Першими відомими нині дослідами з створен-
ня систем такого типу були персептрони Ф. Розен-
блатта, які здійснювали розпізнавання зображень; 
навчальні програми, які здійснювали розпізнаван-
ня нафтових покладів, хімічних сполук, захворю-
вань тощо [Атанс (1968)]. Нині різного роду 
модифікації підходу до обробки інформації на 
основі накопичених в активній пам’яті електрон-
них носіїв інформації знань активно розвиваються 
[Айзерман (1970), Ануреев (1967)]. Системи тако-
го роду отримали назву експертних. Особливістю 
сучасного етапу розроблення експертних систем є 
комплексний підхід до розробки їх апаратного, 
програмного і алгоритмічного забезпечення. 

Прийнято вважати, що впровадження експерт-
них систем в практику автоматичного управління і 
прийняття рішень створення автоматичного дис-
петчера, інтелектуального робота та інші подібні 
системи, забезпечує суттєва розширення областей 
автоматичного управління і підвищення ефектив-
ності управління в умовах неподоланої інформа-
ційної невизначеності. 

 
Мета роботи 

 
Формулювання задачі, що постає в процесі 

компонування НСУ, оснащених пристроями, 
здатними забезпечити освітній процес відповід-
ного напряму військового тренінгу. 

 
Основний матеріал 

 
Поняття “навчання” стало використовуватись в 

технічній літературі, зокрема з систем автома-
тичного управління, наприкінці 1950-х років. Це 
поняття багатократно видозмінювалось. Нині під 
“навчанням” розуміють здатність системи впро-
довж часу підвищувати якість функціонування, 
покращувати властивості. В технічному аспекті це 
означає встановлення відповідності між спостере-
жуваними ситуаціями і доцільними реакціями в 
цих ситуаціях. 

Формально задача навчання може бути опи-
саною таким чином. Будемо виходити з того, що 
управління, здійснюване людиною або колекти-
вом людей завжди суб’єктивно оптимальне за 
деяким критерієм, описуваним цільовою функ-
цією ( )uxF , , де x  – виникаюча ситуація, u  – 
можливий вплив, а F  – оцінка дій u  в ситуації x
. Припустимо що керуюча особа вибирає управ-

ління *u , використовуючи деякий оператор B  
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так, що Bxu =* . Якщо вибране управління опти-
мальне, то має місце співвідношення 

  ( ) ( )uxFBxxF ,max, = .                 (1) 
Тоді метою розв’язання задачі навчання систе-

ми автоматичного управління (САУ) розглядува-
ним об’єктом буде відновлення оператора B . Для 
цього можна скористатись даними, отримуваними 
при спостереженні за неформалізованою систе-
мою управління. В такій системі людина, що 
здійснює управління, буде виступати в ролі вчи-
теля. 

До розглядуваного випадку можна звести за-
дачі синтезу алгоритмів управління САУ, призна-
чених для функціонування в умовах апріорної 
невизначеності. Тут роль вчителя буде виконувати 
програма обчислювального пристрою, що здійс-
нює пошук оптимального управління при заданих 
станах об’єкту управління. САУ, здатну навчати, 
можна використати і для об’єктів, функціонуючих 
в періодично повторюваних умовах. В такій систе-
мі алгоритми адаптації здійснюють пошук опти-
мальних управлінь і накопичення знань про ситуа-
ції і відповідних їм оптимальних управліннях. 
Поступово система накопичує достатні для від-
новлення оператора B  адаптивної системи знання 
про функціонування системи. Після відновлення 
оператора B  така система вже не витрачатиме 
часові, енергетичні та інші ресурси для пошуку 
оптимальних управлінь і на цій основі покращить 
якість свого функціонування. 

В розглядуваних навчальних САУ різні си-
туації характеризуються через m окремих більш 
менш сильно виражених ознак або властивостей і 
можуть бути представленими через вектори відпо-

відної точки в евклідовому просторі mR . Реакції 
можуть складатись з n підреакцій і описувати-
муться векторами в просторі nR . 

В процесі навчання кожна можлива ситуація 
x  має бути поставлена у відповідність реакції u , 
доцільній заданому критерію. До початку процесі 
в навчання існує невизначеність у виборі опера-
тора B , яка в процесі навчання щезає. 

Наведені приклади вказують на те, що нав-
чальна система на етапі навчання пов’язана з 
вчителем, який повідомляє в змінюваній ситуації 
доцільну реакцію. При цьому функцію вчителя 
може виконувати автомат або людина. Під час 
процесу навчання в кожному випадку має від-
працьовуватись закон відображення простору mR  
в простір nR  (відновлюватись оператор B ) так, 
щоб визначена цільова функція ( )uxF ,  для кож-
ної можливої ситуації x  приймала найбільше 
(відповідно найменше) значення. Якщо в процесі 
або по завершенню процедури навчання зустрі-
чається якась ситуація x , то можна застосувати 
відпрацьовану відповідність для отримання необ-
хідної реакції. Для цього не має необхідності, щоб 
навчаюча система в процесі навчання перебувала 
в точно такій же ситуації. Безпосереднє визначен-
ня необхідної реакції досягається, якщо в процесі 
навчання виявляється доцільна реакція для подіб-
ної ситуації в смислі рівності (1). 

На рис. 1 показано структурну схему САУ, 
здатної до проведення навчання, де позначено: 1 – 
чутливі елементи; 2 – мережа навчання; 3 – «вчи-
тель»; 4 – вектор налаштовуваних параметрів 
навчальної мережі. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема системи, здатної до проведення навчання 

 
 
Розглянутий принцип дії САУ можна вико-

ристовувати для розв’язування найрізнома-
нітніших задач управління і прийняття рішень, 
зокрема, для навчання перемиканню управлін-
ня в оптимальних за швидкодією і витратою 

палива САУ; синтезу алгоритмів без пошу-
кових адаптивних систем стабілізації літаль-
них апаратів; визначення гіперповерхонь 
кінцевих умов систем наведення балістичних 
ЛА тощо. 
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Слід розглянути технічні засоби нового порів-
няно з класичними САУ пристрою – системи, 
здатної до виконання навчальних функцій. 

САУ, які мають функції навчання, свій початок 
беруть від намагання дослідників реалізувати в 
технічних системах можливості, якими володіє 
людина, з управління складними об’єктами в умо-
вах невизначеності. Цілком логічним при розв’я-
зуванні такої задачі побудувати освітню мережу за 
аналогією з мозком людини. Така мережа крім 
здатності до поповнення знань і формування до-
цільної поведінки на основі інтеграції цих знань 
буде володіти додатково здатністю до розподіле-
ного оброблення інформації, а це за транзитивніс-
тю забезпечить системі управління високі показ-
ники надійності і швидкодії управління. Підтвер-
дження існуванню такої розподіленої взаємодії на 
нейтронному рівні можна знайти в працях з кібер-
нетики [Браверман Э.М., (1962), Глушков В.М., 
(1971)]. 

На жаль прямий шлях розв’язку цієї задачі на 
сучасному рівні знань про принципи функціону-
вання мозку поки що неможливий. Надто склад-
ною електрохімічною системою є мозок. Однак 
наявні дані про зовнішніх проявах його функ-
ціонування, отримані в рамках досліджень з проб-
леми “Штучний інтелект” дали змогу встановити, 
що однією з найважливіших функцій мозку є його 
виняткова здатність до розпізнавання образів та їх 
класифікації. Тобто, в основі особливостей функ-
ціонування мозку лежить його здатність до асо-
ціативної обробки інформації. Навчання асоціаці-
ям складає сутність формування ланцюга умовних 
рефлексів, що визначають інтелектуальні можли-
вості мозку. 

Важливо зауважити, що роботи в області сис-
тем з освітніми функціями стимулювали і були 
основою створюваних в свій час нових поколінь 
ЕОМ. До прикладу, головною особливістю створе-
них в свій час ЕОМ п’ятого покоління, став прин-
ципово новий спосіб обробки інформації на основі 
знань [ЭВМ пятого поколения, 1984]. До такої 
обробки постійно звертається людина в своїй 
повсякденній професійній діяльності, використо-
вуючи для цього накопичені досвідом знання 
зв’язків між ознаками стану оточуючого середови-
ща і можливими успішними діями в ньому. Саме 
тому нове покоління машин наділяється функція-
ми впізнавання, використання асоціативних зв’яз-
ків і логічні висновки. Створення ЕОМ найнові-
шого покоління пов’язують з можливістю реаліза-
ції на їх основі в майбутньому так званого інтелек-
туального управління [Интеллектуальное управле-
ние, 1984] 

Властивостями мережі, здатної до навчання, 
володіють деякі спеціалізовані обчислювальні ма-
шини, зокрема, в яких реалізовано ідеї методу гру-
пового врахування аргументів, запропонова-ного 
ще в минулому сторіччі А.Г. Івахненко. Спе-

ціалізований обчислювальний комплекс «Гіпер-
комп», розроблена на зорі становлення кіберне-
тичної науки фірмою «Адаптронікс» і призначена 
для прямого моделювання складних систем, міс-
тила 260 процесорних елементів, кожний з яких 
здатен до реалізації мультилінійного поліному виду 

21322110 xxwxwxwwy +++= . 
В сукупності всі процесорні елементи реалізу-

ють обчислення функціональної залежності, що 
пов’язує стимул і реакцію, апроксимованої степе-
невим поліномом високого порядку від багатьох 
вхідних змінних. Пошарове з’єднання процесор-
них елементів забезпечує високий паралелелізм в 
обробці інформації, внаслідок чого досягаються 
високі показники надійності і швидкодії. Навчан-
ня системи «Гіперкомп» зводиться до обчислення 
з допомогою допоміжної міні-ЕОМ коефіцієнтів 
мультилінійних поліномів iw  шляхом розв’язу-
вання системи рівнянь Гауса, складеної за об’єк-
тами послідовності згідно розробленого навчаль-
ного плану або шляхом використання процедури 
спрямованого прискореного випадкового пошуку. 

Другим важливим напрямом в створенні сис-
тем, здатних виконувати навчальні функції, є 
використання класифікаторів образів, побудова-
них на аналогових елементах. Класифікатор обра-
зів – це пристрій, який розподіляє образи за 
категоріями. Припускається, що вхідні сигнали, 
які представляють векторний опис образу (стану 
об’єкта управління) поступають на класифікатор 
одночасно. Вихідним сигналом є код числа r, яке 
класифікує розпізнаваний образ і може приймати 
довільне з p різних значень. Вважається, що кож-
ному значенню r відповідає одна категорія образу. 
Формально задача навчання класифікатора розді-
ленню спостережуваних образів за категоріями 
зводиться до побудови в просторі ситуацій mR  
розділяючих поверхонь, що поділяють цей простір 
на p областей. Розділяючі поверхні неявно визна-
чаються в класифікаторах образом з допомогою 
множини функцій ( )xgi , які називаються дискри-
мінантними функціями, бо вони розпізнають 
категорії. Дискримінантні функції визначаються з 
допомогою навчовуваної множини образів, яке є 
підмножиною множини образів. Для отримання 
розділяючих поверхонь можуть використовува-
тись лінійні, кусково-лінійні і нелінійні дискримі-
нантні функції [Аппроксимации с ограничениями, 
(1982), Ибрагимов И.И., (1979)]. 

З метою покращення екстраполюючих власти-
востей персептрону і збільшення збіжності про-
цедури навчання почали надаватись до різних 
перетворень простору образів, для отримання но-
вого простору, для якого застосовні лінійні або 
кусково-лінійні дискримінантні функції. З цією 
метою було розвинуто теорію машин, наділених 
функціями викладача (тренера), в основу яких 
покладено лінійний дихотомічний класифікатор, 
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побудований на ЛПЕ, і функціональні перетворю-
вачі, які перетворюють простір первинних ознак 
образів в простір лінійно розділяючи ознак обра-
зів. Такого роду машини, які навчали, здійснюва-
ли розділення спостережуваних образів на два 
класи і знайшли широке застосування в різного 
роду системах технічної діагностики, розпізнаван-
ня сигналів на фоні перешкод та інших галузях 
науки і техніки. 

Суттєвим недоліком розпізнавальних прист-
роїв цього класу є їх пристосованість до розділен-
ня образів тільки на два класи. Для усунення цих 
обмежень використовують мережі з дихотомічних 
класифікаторів, які здійснюють паралельне або 
послідовне розділення спостережуваних образів за 
категоріями. У випадку паралельного сполучення 
дихотомічних класифікаторів рішення проблеми 
стало можливим у вигляді двійкового коду катего-
рії спостережуваного образу. А у випадку послі-
довного їх з’єднання – зняттям сигналу з виходу 
одного з ЛПЕ останнього шару. 

 
Висновки 

 
Актуальною задачею синтезу оптимальних ал-

горитмів управління методом навчання є розробка 
таких підходів, які дозволяють на основі скінчено-
го числа траєкторій оптимальної поведінки систе-
ми і відповідних їх оптимальних управлінь ство-
рювати алгоритм функціонування замкнутої сис-
теми. В зв’язку з цим розглянуто процедуру, яка 
реалізує один з можливих варіантів такої методи-
ки, заснованій на двоетапній структурі, на першо-
му з яких розшукуються оптимальні розімкнуті 
управління і на їх основі складається навчальна і 
контролююча послідовність пар даних “спостере-
жуваний стан системи – відповідне йому опти-
мальне управління”; на другому етапі отримувані 
навчальна і контролююча послідовності викорис-
товуються для навчання автоматичного класифі-
катора розділу всього простору стану системи на 
області, кожній з яких відповідає свій оптималь-
ний рівень сигналу управління. 
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The formulation of the  problem  of creating training  

management systems is given, which is the basis for the 
formation of the principles of construction and 
development of methods for the synthesis of 
management systems capable of reproducing the 
functions of a trainer-instructor. 

The considered principle of operation of the 
automatic control system is suitable for solving a variety 
of control and decision-making tasks. 
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На основі аналізу діючих нормативно – пра-

вових документів з питань управління екологіч-
ною безпекою держави, порівняльного аналізу 
систем керування екологічною безпекою у зброй-
них сил низки країн НАТО та СНД, вивчення 
вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій 
щодо організації та здійснення заходів екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рівноваги нав-
колишнього природного середовища існує 
нагальна необхідність окреслити шляхи для їх-
нього вирішення. 
Ключові слова: природне середовище, еколо-

гічний моніторинг, фізичні та хімічні фактори, 
військово-техногенне навантаження, екологічні 
аспекти, екологічна база даних. 

 
Вступ 

 
Система екологічного законодавства України є 

досить прогресивною, вона створювалася  в 
умовах незалежності із використанням досвіду 
міжнародного екологічного законодавства в галузі 
екологічного права. Сьогодні ми можемо сміливо 
константувати, що той «правовий вакуум» в сфері 
охорони довкілля і екологічної безпеки, що утво-
рився одразу після проголошення незалежності 
ліквідовано. Саме в дослідженнях В. Азова роз-
крито деякі положення законів та кодексів, які 
прийнято в Україні та які регулюють всю гамму 
екоправових відносин у державі.  

Усунення прогалин у системі моніторингу 
екологічної безпеки в ЗС Українидо вимог  поло-
жень  систем екологічного керування ДСТУ ISO 
1401 визначених міжнародними стандартами. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Моніторинг вивчає стан та тенденції розвитку 

фізичних, хімічних і біологічних властивостей 
навколишнього середовища. Моніторинг може 
бути організований дистанційно, використовуючи 
аерокосмічні, комп’ютерні технології або на ос-

нові фізико – хімічних, біологічних даних. В 
багатьох розвинутих країнах світу застосовуються 
географічні інформаційні системи (ГІС) для 
проведення моніторингу, які дозволяють прив’я-
зати екологічні дані до просторових об’єктів.  

 
Мета статті 

 
Метою роботи є дослідження відповідності 

існуючої системи моніторингу екологічної без-
пеки у Збройних Силах України вимогам сучас-
ності. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Екологічний моніторинг ЗС України є скла-

довою частиною (підсистемою) системи держав-
ного моніторингу навколишнього природного 
середовища в Україні. При створенні підсистеми 
екологічного моніторингу ЗС України плану-
валося її функціонування на базі автоматизованих 
систем управління (АСУ) з метою постійного 
контролю, аналізу і прогнозування екологічного 
стану на об’єктах ЗС України, а також планування 
дій у надзвичайних ситуаціях на основі оцінок і 
сценаріїв розвитку подій. В роботах [Азов (2003), 
Молитвин (2008)] зазначають, що на сьогоднішній 
день зазначена робота не є завершена з причини 
відсутності на озброєнні відповідних підрозділів 
ЗС України сучасних засобів моніторингу (вимі-
рювання) та автоматизації, а наявні технічні 
засоби за своїми характеристиками та можли-
востями не відповідають сучасним вимогам. 

На жаль, існуюча система екологічного мо-
ніторингу військових об'єктів не має у своєму 
складі засобів автоматизованого оброблення 
інформації, моделювання та прогнозування еколо-
гічної обстановки, тощо. Це вимагає поетапного 
вирішення зазначених проблемних питань з 
урахуванням появи перспективних засобів автома-
тизації. Існуюче програмне забезпечення надасть 
можливість у найближчому майбутньому введен-
ня бази еколо-гічних даних, оперативної інформа-
ції на всіх рівнях управління екологічною безпе-
кою (практично для цього науковцями, фахівцями 
військової екології напрацьовані необхідні мате-
ріали з визначеної проблематики). Існує напрямок 
щодо екологічної паспортизації військових об’єк-
тів та розробки екологічного паспорту військової 
частини (підприємства, установи, організації). 

Для забезпечення високої ефективності підсис-
теми екологічного моніторингу в ЗС України, її 
розробка і концепція повинні базуватися на 
системних принципах раціональної централізації, 
децентралізації, керованості, швидкого аналітич-
ного реагування та автоматизації.  

Завершення розробки концепції автоматизо-
ваної підсистеми екологічного моніторингу на базі 
автоматизованих систем управління, особливо її 
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інформаційно-вимірювальної складової, та її впро-
вадження є одним із найважливіших завдань 
удосконалення діючої системи управління еколо-
гічною безпекою та системи її моніторингу. 

 
Висновки 

 
1. Враховуючи, що підсистема управління еко-

логічною безпекою СВ ЗС України у найближчій 
перспективі буде функціонувати на існуючій ма-
теріально-технічній базі (екологічний моніторинг, 
вимірювання, автоматизація збору, оцінювання, 
передача екологічної інформації) передбачити по-
етапне вирішення завдань її удосконалення та 
інтегрування в єдину автоматизовану систему 
управління ЗС України. 

2. Реалізація і поетапне втілення запропоно-
ваних напрямків удосконалення складових під-
системи управління екологічною безпекою у ЗС 
України у практичну площину можливе за рахунок 
розширення спроможностей визначених сил та за-
собів щодо сертифікованого виконання завдань 
екологічного моніторингу (вимірювання) відпо-
відно до законодавчих і нормативних вимог, 
розроблення та корегування окремих керівних 
документів, методик визначення ступенів небезпе-
ки екологічних аспектів певних джерел забруднен-
ня, нормативного визначення ступенів рівня 
забруднення специфічних територій, відведених 
для виконання заходів бойової підготовки, тощо. 

3. Визначити пріоритетні напрями розвитку та 
оснащення військових об’єктів усіх рівнів загаль-
ними та специфічними засобами контролю за 
найбільш небезпечними складовими екологічної об-
становки з метою запобігання їх негативного впливу 
на особовий склад та навколишнє середовище. 
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В статті розглянуті основні технічні аспекти 

побудови мобільних роботів Сухопутних військ і 
засобів їх навігації. Проаналізовані варіанти побу-
дови колісних шасі. Запропоновано варіанти висо-
команеврених конструкцій на основі мотор-коліс 
з автономним керуванням напрямку і частоти їх 
обертання. Розглянуто засоби навігації мобільних 
роботів, що побудовані на базі шасі високої 
прохідності.  Показано, що при зникненні сигна-
лів супутникових радіонавігаційних систем на 
передній план виступають автономні засоби 
навігації серед яких найбільш ефективним є радіо-
локаційний вимірювач параметрів руху. Наведені 
особливості його побудови і визначені точностні 
характеристики. 
Ключові слова: мобільні робот; високоманев-

ренні шасі високої прохідності; системи автоном-
ної навігаційні; радіолокаційний вимірювач 
параметрів руху; точність визначення координат. 

 
Вступ 

 
Одним з перспективних і необхідних напрямків 

сучасної робототехніки є створення наземних 
мобільних роботів (MP) спеціального призна-
чення для підрозділів Сухопутних військ. Такі МР 
виконують завдання розвідки, розмінування, ева-
куації і ведення бойовий дій. 

В залежності від завдань, які вирішуються МР 
до їх складу як варіанти входять: маніпуляційна 
система для роботи з об'єктами, які досліджують-
ся, бойовий модуль, автоматизована систем уп-
равління наведенням і вогнем (АСУНВ) бойового 
модуля, транспортна система, яка призначила для 
доставки маніпуляційного обладнання або бойо-
вого модуля до місця проведення операції, а та-
кож система управління MP яка призначена для 
дистанційного управління його виконавчими вуз-
лами.  

 
Аналіз попередніх досліджень 

 
Сучасні західні армії роблять усе можливе, 

щоб знизити кількість втрат. США і їхні союзники 

проводять наземні операції тільки в крайніх ви-
падках, намагаючись обмежуватися ракетними або 
бомбовими ударами з повітря. Однак найчастіше 
виграти війну без наземної операції неможливо. 
Найбільш перспективним розв'язком цього 
питання є заміна солдатів на поле бою роботами.  

Активні розробки в цьому напрямку ведуть у ба-
гатьох країнах, але лідером поки є США. Уже в наші 
дні автоматизовані бойові системи широко викорис-
товують в Афганістані й Іраку.  

Значні досягнення в цьому питанні має і Ро-
сійська Федерація. Характерним прикладом кон-
фігурації бойового МР є російський комплекс вог-
невого ураження (рухома вогнева точка). Її тип – 
безекіпажна артилерійська гармата з АСУНВ. 
Комплекс призначений для виконання завдань по 
вогневому ураженню противника з закритих 
вогневих позицій в умовах інтенсивного вогневого 
протиборства. Завдання, які вирішуються: 

– ураження живої сили і вогневих засобів та 
інших об'єктів супротивника і виконання спеціаль-
них завдань боєприпасами різного призначення, в 
тому числі високоточними; 

– заняття і залишення вогневої позиції (ВП); 
– вчинення противо-вогневого маневру. 
Свідовий досвід показує, що при розробці віт-

чизняних МР слід враховувати тай факт, що дос-
тавка робочого обладнання або бойового модуля 
до місця проведення операції ведеться в умовах 
невизначеності, коли заздалегідь невідомі марш-
рути руху MP і об'єкти, з якими він може взаємо-
діяти в процесі руху. У зв'язку з цим вирішальну 
роль в можливості проведення спецоперацій почи-
нають грати показники прохідності MP, які забезпе-
чуються його системою пересування, і його адаптив-
нісь до оточующого середовища, яка забезпечується 
засобами навігації управління рухом.  

Сучасні засоби навігації МР в основному за-
сновані на аналізі сигналів супутникових радіона-
вігаційних систем (СРНС). Однак в умовах міської 
забудови, в лісі, в тунелях навігаційна апаратура 
споживачів (НАС) СРНС практично не працює. 
Крім того, робота НАС легко придушується і 
спотворюється засобами радіоелектроної боротьби 
(РЕБ). В цих умовах навігаційні задачі вирішують-
ся засобами автономної навігації. Тому автономна 
навігація мобільних роботів – одна з ключових 
задач в мобільній робототехніці. Аналіз показує, 
що половина робіт по робототехніці пов’язана 
саме з питаннями навігації. 

При відсутності сигналів СРНС задачу навіга-
ції можливо вирішити  за рахунок руху по прямій і 
огинання перепон. Однак такий спосіб буде не 
дуже ефективний, тому потрібні локалізація, кар-
тування і планування. Причому задачі картування 
і локалізації вирішуються одночасно – по-англійскі 
це simultaneous localization and mapping (SLAM).   

Найбільш актуальним є вирішення SLAM-задачі в 
контексті відео потоку. Такий підхід називається – 



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

66 
 

visual-based simultaneous localization and mapping – 
одночасне картування і локалізація по відео 
потоку, коли з датчиків доступні лише відео-
камери. Ці основні задачі в загальному виді не 
вирішені. Тільки для окремих постановок є знач-
ний прогрес. В основному їх рішення потребує 
нових відкриттів для розробки нових методів і 
алгоритмів. 

Викладене вище показує, що розробка і опти-
мізація засобів автономної навігації МР є актуаль-
ною науково-технічною задачею. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Для більш ефективної автономної навігації 

МР, в разі відсутності або придушення сигналів 
СРНС, запропоновано використання радіолока-
ційного вимірювача параметрів руху (РВПР). 
Розроблені ТОВ "НВП "Ефір-С" за участю фахів-

ців НЦ СВ НАСВ методи аппаратно-програмної 
оптимізації складових частин РВПР дозволяють 
забезпечити вимірювання пройденого шляху, 
швидкості та прискорення руху з відносними се-
редньоквадратичними похибками, що не перевищу-
ють 0,1 %,  а часу руху – з відносною середньоквад-
ратичною похибкою, що не перевищує 0,01 %,   

Слід відмітити, що в існуючих МР РВПР 
використовується лише в якості доплерівського 
датчика швидкості, а кутове положення МР визна-
чається за допомогою кутових інерційних елемен-
тів – гіроскопічних датчиків, що виконані на 
різній елементній базі. Використання двох РВПР, 
що встановлюються на лівому і правому бортах 
МР дозволяє, крім визначених параметрів, з висо-
кою точністю визначати його просторову орієн-
тацію. Метод оцінки кутового положення НРО 
при встановленні ППМ на двох його бортах пояс-
нюється рисунком 1. 

Рис. 1. Визначення кутового положення НРО,  
а – положення НРО до повороту; б – положення НРО під час повороту. 

 

Зміна кутового положення НРО під час руху 
буде визначатися за формулою: 

 
(1) 

де l – відстань між ППМ лівого борту та ППМ  
правого борту; ΔS – різниця значень пройденого 
шляху який  вимірюється за допомогою ППМ 
лівого борту та ППМ правого борту. 

Похибки що виникають під час визначення 
кутового положення НРО під час руху залежать 
від групи похибок, а саме: 

σl  −  похибки вимірювання бази встановлення 
ППМ лівого та правого бортів; 

  − флуктуаційної (шумової) складової; 

σSсист− систематичної похибки дискретності 
визначення пройденого шляху. 

Аналіз складових показує, що: похибка визна-
чення вимірювальної бази (l) (відстані між ППМ, 
що встановленні на бортах НРО) залежить від 

інструментарію, що використовується при здійснен-
ні вимірювань.  

При оцінці флуктуаційної складової врахову-
ється її залежність від співвідношення сигнал/шум  

σl = ∆S/ q2 (2) 

де ∆S – роздільна здатність РВПР по пройденому 
шляху (похибка дискретності).  

Для реалізації ППМ в 5 мм диапазоні ∆S скла-
дає 3,546 мм і, відповідно, σ=0,03546 мм.  

При  цьому флуктуаційна (шумова) складова  
( ) буде: 

 
(3) 

Систематична похибка визначення пройденого 
шляху (σSсист) залежить від точності налашту-
вання  генератора несучої частоти та усувається за 
рахунок калібрування. В режимі калібрування  
(проходження НРО еталонного відрізку шляху) 
визначається коефіцієнт: 
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, (4) 

який в подальшому враховується при оцінці прой-
деного шляху. 

 
Висновок 

        
Запропонована структура радіолокаційного 

вимірювача параметрів руху крім швидкості, 
прискорення руху та пройденого шляху дозволяє 
вимірювати кутове положення, а також і коор-
динати мобільних роботів методом обчислення 
шляху не може бути використано для його авто-
номної навігації. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
Современные военные роботы: боевые системы 

будущего. Електронний ресурс. Точка доступа 
https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-
mashiny/voennye-boevye-roboty/  

Навигация мобильных роботов. Електронний 
ресурс. Точка доступа https://www.itweek.ru/ 
themes/detail.php?ID=66917 

Автономная навигация мобильных роботов. 
Електронний ресурс. Точка доступа. 
https://postnauka.ru/video/95572

 

MEANS OF NAVIGATION OF MOBILE 
WORKS OF LAND FORCESY.     

 
Budaretsky, M. Bakhmat,  
A. Onofriychuk, Y. Syryy, 
I. Andreev, V. Prokopenko 

 
Research Center of the Land Forces National 

Academy of Land Forces / st. Heroiv Maidan 32, 
Lviv, Ukraine, 79026, E-mail: 
andre12122504@gmail.com 

 
The main technical aspects of construction of mobile 

robots of the Land Forces and means of their navigation 
are considered in the article. Variants of construction of 
wheeled chassis are analyzed. Variants of highly 
maneuverable designs on the basis of motor-wheels with 
autonomous control of the direction and frequency of their 
rotation are offered. The means of navigation of mobile 
robots built on the basis of the off-road chassis are 
considered. It is shown that when the signals of satellite 
radio navigation systems disappear, autonomous means of 
navigation come to the fore, among which the most 
effective is a radar meter of traffic parameters. Features of 
its construction are given and accuracy characteristics are 
defined. 

Key words: mobile robot; highly maneuverable off-
road chassis; autonomous navigation systems; radar 
meter of traffic parameters; accuracy of coordinate 
determin ation. 

 
 
 

 

s етК S / S=



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

68 
 

УДК 621 
 

ОЦІНКА НЕОБХІДНИХ 
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Представлені результати моделювання ефек-

тивності наявних зразків безпілотних авіаційних 
комплексів в інтересах РВ і А (засоби артилерійсь-
кої та повітряної розвідки) на основі SWOT-ана-
лізу. Розкрита методика проведення дослідження. 
Описано особливості імітаційної моделі з необхід-
ними параметрами для забезпечення потреб РВ і 
А, а також зроблені висновки щодо ефективності 
запропонованих характеристик БпАК для артиле-
рійської розвідки у порівнянні з існуючими зраз-
ками. 
Ключові слова: бойова ефективність, безпілотні 

авіаційні комплекси, безпілотні літальні апарати, 
SWOT-аналіз. 
 

Вступ 
 

На даний час виник дисбаланс між вогневими 
(ударними) можливостями засобів ураження ра-
кетних військ і артилерії (РВ і А) та розвідуваль-
ними можливостями засобів артилерійської розвід-
ки. Так, засоби артилерійської розвідки не задо-
вольняють засоби ураження по дальності розвідки, 
інформативності та пропускній спроможності. За-
соби повітряної розвідки є одними з найперспек-
тивніших, які перебувають на озброєнні Збройних 
Сил (ЗС) України, мають перевагу у дальності роз-
відки та інформативності, та у перспективі забез-
печать необхідну оперативність доведення розві-
дувальної інформації до вогневих засобів. У робо-
тах [Дементьєв, 2015] для підвищення ефективнос-
ті розвідки в інтересах РВ і А запропоновано 
використовувати безпілотні авіаційні комплекси та 
безпілотні літальні апарати, які експлуатуються у 
зоні проведення антитерористичної операції. 

Актуальним науковим заданням є оцінка бойо-
вої ефективності наявних безпілотних авіаційних 
комплексів та переваги їх використання для 
артилерійської розвідки у різних умовах бою. Од-
нак досвід воєнних конфліктів останніх десяти-
літь, а також Антитерористичної операції на Сході 

України свідчать про суттєві недоліки провідних 
БпАК для ведення сучасної збройної боротьби. Це, 
у свою чергу, ставить під сумнів переваги БпАК 
під час планування артилерійської розвідки. Нові 
можливості для вирішення сформульованих зав-
дань відкриває проведений аналіз, який дозволяє 
чітко визначити необхідні параметри БпАК, об-
ґрунтування для чого саме вони необхідні артиле-
рійському розвіднику. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 

Питання історії створення, досвіду бойового за-
стосування, сучасного стану та подальшого роз-
витку безпілотної авіації в умовах зміни форм і 
способів ведення збройної боротьби вітчизняними 
науковцями досліджені досить детально, зокрема в 
роботах [Дементьєв, 2015].  
Також проведений аналіз світових тенденцій 

розвитку безпілотної авіаційної техніки, визначено 
вимоги до забезпечення її безпеки шляхом покра-
щення льотно-технічних характеристик безпілот-
них літальних апаратів (БПЛА), а також через 
забезпечення та зростання польотного ресурсу. 
Запропоновано повну класифікацію БПЛА по 

різними складовими, наприклад, за базуванням на 
наземні, які пересуваються по земній поверхні, 
морські, орієнтовані на роботу у водному середо-
вищі, космічні, орієнтовані на вихід у космос. 
[Розточин, 2000]. За напрямком поділяються по 
напрямку підйому поділяють – горизонтальні, 
вертикальні, мультипідйомні. [Кутовий, 2014]. За 
типом підйому/посадки: запускаємі використову-
ють систему запуску, палубні підіймаються з па-
луби з використанням керівного крюка або тросу. 
При цьому питання особливостей застосування 

безпілотної розвідувальної авіації потребують 
більш детального освітлення, зокрема для підроз-
ділів артилерійської розвідки. 

 
Мета статті 

 

Метою статті є представлення результатів моде-
лювання ефективності наявних БпАК для артиле-
рійської розвідки та обґрунтування параметрів 
якими має володіти БпАК для виконання бойових 
завдань у спектрі артилерійської розвідки на 
належному рівні. 

 
Виклад основного матеріалу 

 

Сфери використання БПЛА доволі широкі – від 
прогнозування надзвичайних ситуацій, контролю 
державних кордонів, моніторингу дорожньої си-
туації до проведення атмосферних і метеороло-
гічних спостережень. Їх можна використовувати 
для оперативного або цілодобового моніторингу 
стану технологічних об’єктів, автомобільних і за-
лізничних доріг, аеропортів і морських портів, 
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трубопроводів.  Не є винятком й військові струк-
тури. Широкомасштабне використання дозволяє 
повною мірою провести аналіз різних типів БпЛА 
й БпАК і визначити особливості застосування для 
потреб РВіА. Частиною загальної проблеми є 
удосконалення наявних та створення нових безпі-
лотних літальних апаратів, визначення необхідних 
параметрів на які необхідно звернути увагу.  Це 
зумовлено тим, що присутність достатньої кількості 
засобів вогневого ураження не є само по собі 
вирішальним фактором перемоги без наявності 
досконалої системи розвідки, яка повинна опера-
тивно (в реальному або близькому до нього масш-
табі часу) забезпечувати підрозділи необхідною 
інформацією з максимальною її повнотою, точніс-
тю й достовірністю. 

Для оцінки сучасного стану розвитку сфери 
БпАК, а також визначення шляхів підвищення 
ефективності функціонування, застосовано метод 
SWOT-аналізу. Скорочення SWOT походить від 
англійських слів strengths (сильні сторони), 
weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можли-
вості), threats (загрози). Це легкий у використанні 
інструмент швидкої оцінки стратегічного стану. 
SWOT-аналіз є широковизнаним підходом, що дає 
змогу здійснити комплексне дослідження зовніш-
нього та внутрішнього середовища,  аналізу а 
також встановити лінії зв’язку між силою та слаб-
кістю, які притаманні організації, і зовнішніми 
загрозами та можливостями.  

Нами розглянуто тільки найоптимальніший 
сценарій СіМ. Даний сценарій є найсприятливі-
шим і найоптимістичнішим серед усіх чотирьох, 
оскільки ґрунтується на сильних сторонах (С) при 
максимальній реалізації сприятливих можливостей 
зовнішнього середовища (М). Він не передбачає 
впливу потенційних загроз. 

Завершальним етапом розробки стратегії роз-
витку є вибір заходів протидії зовнішнім і внут-
рішнім загрозам для досягнення стратегічних ці-
лей, залежно від розвитку подій за певним сцена-
рієм SWOT-аналізу. 

Стратегічна ціль 1 – створення соціально-еко-
номічних умов розвитку сфери безпілотних апа-
ратів. Дана ціль передбачає впровадження таких 
заходів: реалізація великих державних і реґіональ-
них проектів із розбудови машинобудування цього 
напрямку; організація курсів підвищення кваліфі-
кації (навчання) для військовослужбовців; запрова-
дження державних закупівель БпАК для ЗСУ; прове-
дення державою інформаційної та пропагандистської 
роботи щодо престижу і перспектив оволодіння 
новітніми засобами БпЛА і БпАК для ЗСУ. 

У той же час існує ряд технічних проблем, які 
стримують розвиток БПЛА. Найбільш суттєвою є 
задача забезпечення передачі інформації по кана-
лах зв’язку між «безпілотником» та наземним 
пунктом управління в необхідній кількості, з зада-
ною швидкістю й без спотворення. Дана задача 

вирішується шляхом підвищення пропускної спро-
можності і завадостійкості каналів передачі інфор-
мації, а також зосередження на борту БПЛА мак-
симуму засобів, які працюють в автономному 
(програмному) режимі без необхідності постійного 
обміну інформацією з пунктом управління. Для 
виконання задачі вирішується питання забезпе-
чення зв’язку з БПЛА через супутникові канали як 
найбільш стійкі та надійні. 

Але окрім зони розвідки критично важливими 
характеристиками БПЛА артилерійської розвідки є 
можливості апаратури корисного навантаження, 
точність позиціонування і підтримка геосистем, 
точність визначення координат цілі, канали пере-
дачі даних і управління, їх захищеність, можливо-
сті із захоплення і утримання цілі, режим польоту 
управління БпЛА в небезпечних для БпЛА ситуа-
ціях, протидія засобам РЕБ противника, тривалість 
польоту,  режим зльоту (посадки). 

Сьогодні на завершальному етапі проводяться 
випробування БпАК ФУРІЯ-2, після випробувань 
комплекс має бути прийнятий на озброєння. Цей 
комплекс є одним з найперспективніших серед ук-
раїнських розробок. Проте при наявності безлічі 
переваг, учасниками антитерористичної операції, 
при здійсненні польових випробувань було відмі-
чено ряд недоліків.  

Зокрема: 
1. Фото, відеоінформація, а також мітки (цілі) 

старшому начальнику в режимі реального часу не 
передаються, а тільки записуються на флешку. 
Перегляд здійснюється при посадці БпЛА. 

2. Карти на яких працює прилад лише з Googl, 
без жодних підписів, що значною мірою усклад-
нює  роботу оператора БпЛА. 

3. Значним недоліком є відсутність топокарт, 
що не дає можливості в повній мірі використати 
можливості БПЛА. 

4. Недоопрацюванням є відсутність можливос-
ті підключення до інтернету і роботи SAS планета 
яка б допомогла нанести підписи на карту. 

5.Немає можливості пошуку населеного пункту 
по назві об’єкту, коли невідомі його координати, така 
функція присутня наприклад, у ГІС «Кропива». 

6. Недоліком є відображення координат точок 
маршруту тільки в WGS-84 чи системі географіч-
них координат (B, L). Для артилеристів необхідні 
координати в СК-42 чи СК-2000. 

7. Кути відображаються тільки у градусній 
мірі, для артилеристів це є недостатнім, так як ос-
новна робота в поділках кутоміра. 

8. Супутникові навігаційні системи з якими 
працює прилад, крім відомих NAVSTAR, GLONAS, 
GALILEO доступні незавершенні супутникові на-
вігаційні системи Китаю, Японії і ін. Проте від-
сутня можливість вибору системи, не можливо 
визначити з скількома супутниками NAVSTAR 
зараз працює прилад, чи працювати тільки з 
супутниками GLONAS, така функція присутня в 
«БАЗАЛЬТІ». 
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9. Недоліком є відсутність безперебійного жив-
лення: пульт управління працює або від стаціонар-
ної мережі, або від батареї. Коли зникає мережа 
220 зв'язок з БпЛА втрачається і автоматично 
запускається функція повернення додому. Таким 
чином прилад не виконавши задачу повертається 
на вихідну точку. 

10. Під час планування маршруту не бажано за-
бивати більше 20 точок, так як при більшій кількості 
прилад зависає і не працює на повну потужність.

    Проаналізувавши досвід учасників бойових дій, 
у тому числі арт розвідників які працювали з 
БпАК в зоні бойових дій, робимо висновок, що для 
забезпечення артилерійської розвідки не потрібно 
великої кількості різноманітних БпАК і БпЛА, 
достатньо одну модель яка б відповідала необхід-
ним параметрам.  

Зокрема нами на основі аналізу і досвіду 
бойових дій на Сході України визначено наступні 
ряд необхідних параметрів (табл. 1) 

 
Таблиця 1 

Параметри БпАК необхідні для виконання завдань артилерійської розвідки 

№. Характеристика Параметр Примітка 
1. Максимальна  

швидкість 
 100-120 км/год. Максимальна швидкість не є принциповою і не 

впливає на роботу арт розвідника 
2. Час польоту Біля 2-3х год. Час який необхідний для виконання бойового 

завдання 
3. Дальність роботи 

РЛА 
30-50 км Орієнтовна дальність необхідна для роботи 

4. Практична стеля 2-2,5 км  
5. Передача 

інформації 
Передача інформації в режимі 
реального часу  

Дає можливість швидко оцінити обстановку і 
визначити цілі 

6. Картографічна 
основа 

Необхідно щоб на картах були 
наявні підписи об’єктів  

Дає можливість швидко знайти потрібний район 
чи об’єкт 

7. Топографічна 
основа 

Доцільна наявність топографічної 
основи. 

Дає можливість швидко визначати висоти та інші 
елементи рельєфу 

8. Підключення  
до інтернет 

Доцільне підключення , зокрема 
до SAS планета до мережі 

Дає можливість швидко оцінити обстановку 
додати чи знайти не підписані об’єкти 

9. Система  
координат 

Необхідні географічні 
координати (B, L) та плоскі 
прямокутні (Х, У) 

Крім географічних координат з якими працюють 
ракетні війська, необхідні плоскі прямокутні з 
якими працюють артилерійські підрозділи. 

10. Супутникові 
навігаційні  
системи 

Необхідна можливість вибору 
системи з якою працюємо 
NAVSTAR, GLONAS, GALILEO 

Для артилерійських підрозділів необхідна 
можливість вибору з якою системою працюємо, 
щоб уникнути свідомих помилок які можуть 
передавати російські супутники. Також необхідне 
відображення кількості супутників кожної 
системи, для аналізу точності результатів. 

11. Живлення Необхідна безперебійність жив-
лення пульта управління 

Для виконання поставленого завдання необхідно, 
щоб живлення на пульті управління автоматично 
при вимкненні струму мережі переключалось на 
батарею і навпаки, не втрачаючи зв’язок з БпЛА 

12. Маршрутні точки Необмежена кількість 
маршрутних точок 

Для виконання поставленого завдання необхідно 
можливість планувати 30, 40 і більше маршрутних 
точок і це не впливало на оперативну діяльність 
приладу. 

13. Точність визна-
чення висоти 

(Автоматичне визначення) до 5 м Достатньо для роботи БпАК 

14. Точність 
визначення 
координат 

До 15 м Така точність артилерійської розвідки достатня для 
виконання завдань атрилерією 

15. Керування Автоматичне та ручне Для ручного управління БпАК в зоні видимості 
оператора 

16. Посадка Парашутна Для безпечної посадки в умовах поганої видимості 
(особливо нічних) 

17. Можливості 
камери 

15 кратний зум, 2-х осьова 
стабілізація, підтримка відео 
FullHD 

Для чіткого розпізнавання цілей на екрані 

18. Можливість 
ведення розвідки в 
поганих умовах 

видимості 

Камера нічного бачення та 
тепловізор 

Для ведення розвідки в нічних умовах 
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Висновки 
 

На основі проведеного дослідження можемо 
зробити висновок, що для відповідності вимогам 
артилерійської розвідки БпАК повинен відпові-
дати таким основним вимогам: Дальність роботи 
РЛА –  біля 30–50 км, що дозволить працювати в 
необхідному радіусі для артилерійської розвідки. 
Час польоту – біля 2–3х год., необхідний для 
виконання завдань на максимальних відстанях. 
Можливість програмування більше 50 маршрут-
них точок, для можливості змінювати маршрут у 
випадку негайної потреби. Серед можливостей ко-
рисного навантаження має бути: Камера з висо-
кою роздільною здатністю і кратністю більше х20, 
для отримання чіткого зображення. Нічний або 
тепловізійний прилад, для можливості ведення 
розвідки в умовах поганої видимості. Захист від 
засобів  РЕБ,  що надає змогу БпЛА безперебійно 
працювати та забезпечує безпеку БпЛА. Макси-
мальна швидкість – не менше 100 км/год 
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The results of modeling the effectiveness of 

existing samples of unmanned aerial vehicles in the 
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Розроблено методику проведення комп’ютерного 

моделювання та експериментальні випробування 
схеми реєстрації квантових імпульсів на компара-
торах LM-393 (Motorola). Робочий зразок схеми в 
серії випробувань в лабораторних умовах показав 
позитивний результат. Експериментально підтвер-
джено дані теоретичних розрахунків, за якими 
спостерігається спрацювання індикатора цифрового 
виходу. 
Ключові слова: структурні елементи; системи 

активного захисту; технології оптоелектроніки та 
інтегральної оптики; електромагнітні хвилі; лазерні 
імпульси; рівняння Максвелла; апарат інтеграль-
ного перетворення Фур’є; алгоритм роботи систе-
ми попередження. 

 
Вступ 

 
Відповідно до «Концепції створення комплексу 

бойового екіпірування військовослужбовця Збройних 
Сил України» (далі – Концепція), затвердженої 
наказом Міністерства оборони України за № 876 
від 10 грудня 2014 року, визначено перелік проб-
лем, на розв’язання якої спрямована Концепція. 
Однією з найактуальніших проблем, яка включена 
в Концепцію, є удосконалення бойового екіпіру-
вання за рахунок включення структурних елемен-
тів, побудованих на основі систем активного за-
хисту. Це можливо здійснити інтегруванням чут-
ливих елементів інформаційних систем попере-
дження про небезпеку в бойове екіпірування. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Сьогодні спостерігається значний інтерес дослід-

ників до хвилепровідних оптичних структур [Алек-
сеев (2017)], Вихідні дані, [Сильников (2018)], що 
пов’язано, насамперед, з інтенсивним розвитком тех-
нологій оптоелектроніки та інтегральної оптики. 
Існує досить значна кількість аналітичних та чис-
лових методів розрахунку процесів розповсюдження 
електромагнітних хвиль [Ландау (1959), Федоров 
(1980)], що пояснюється бурхливим розвитком оп-

тичних технологій обробки і передачі інформації, 
розробкою фотонних інтегральних схем, оптичної 
пам’яті [Виноградов (1974), Карлов (1992)]. 

Перевагами оптичних хвилепровідних переда-
чів інформації є їх компактні розміри. Діелектрич-
ні поширювачі хвиль є важливими елементами но-
вих високошвидкісних технологій. Для ефектив-
ності створюваних пристроїв поширення світло-
вих хвиль, підвищення їх якісних характеристик 
необхідно здійснити ретельний аналіз процесу 
розповсюдження електромагнітних хвиль, визна-
чення відповідних параметрів, що описують цей 
процес, а це вимагає створення адекватної матема-
тичної моделі взаємодії електромагнітних хвиль з 
середовищем поширення, яка заснована на фунда-
ментальних рівняннях [Максвелла (1978)]. 

 
Мета роботи 

 
Вирішення низки питань, пов’язаних із розроб-

кою та впровадженням у серійне виробництво 
сучасних ефективних засобів виявлення оптичних 
приладів спостереження (ОПС) та прицілювання 
снайперів противника шляхом побудови моделі 
процесу розповсюдження імпульсів лазера в 
лінійному чи дисперсному середовищі з викорис-
танням апарату інтегрального перетворення Фур’є 
та створення на цій основі робочої мікроелек-
тронної схеми попередження про небезпеку. 

 
Основний матеріал 

 
Станом на сьогоднішній час чітко визначені та 

досліджені такі методи виявлення оптичних при-
ла-дів снайперів противника як оптичний, звуко-
метричний, тепловізійний та оптико-електронний 
(лазерна локація). Ці методи засновані на викорис-
танні різних фізичних принципів і елементної ба-
зи. До можливих технічних рішень їх створення та 
удосконалення належать акустичні системи, інфра-
червоні давачі, а також оптико-електронні прилади 
виявлення снайперських оптичних приладів у 
денних і нічних умовах. Аналізуючи переваги й 
недоліки кожного з розглянутих методів, слід 
зазначити, що найкращого чи універсального ме-
тоду не існує. Ефективність виявлення залежить 
від багатьох факторів, а саме: особливостей місце-
вості, погодних умов, рівня підготовки і техніч-
ного оснащення снайпера та особового складу 
контрснайперських груп. Кожен із вищевказаних 
методів має притаманні лише йому переваги та 
недоліки. 

Як свідчить практика, геолокація GPS-трекінг, 
технологічно присутня у більшості сучасних прис-
троїв, створених з використанням елементної бази 
мікроелектроніки.  

При розрахунку дальності дії лазера необхідно 
врахувати проходження лазерного імпульсу в лі-
нійному (дисперсному) середовищі. У цьому ви-
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падку слід врахувати взаємозв’язок ширини спект-
ру і довжини лазерного імпульсу. Одним із основних 
математичних інструментів, яким описується роз-
повсюдження електромагнітного випромінювання в 
середовищі є апарат інтегрального перетворення 
Фур’є [Корн (1975)]. Приведемо основні формули та 
приклад розрахунку спектру для деяких конкретних 
функцій. Нехай ( )tE  – деяка функція часу (у на-
шому випадку це може бути електричне поле у пев-
ній точці простору), тоді Фур’є-образ (Фур’є-спектр) 
цієї функції записується у вигляді:  

 ( ) ( )∫
∞

∞−

ω−

π
=ω dtetEE ti

2
1

, (1) 

причому у формулі (1) 1−=i  – уявна одиниця, 
якому відповідає обернене перетворення Фур’є 
(оригінал) 

 ( ) ( )∫
∞

∞−

ω ωω= deEtE ti  .(2) 

В процесі опису процесу розповсюдження ла-
зерних імпульсів часто використовують модельну 
запис поля імпульсу у вигляді 

 ( ) ( ) += ω tietAtE
0

2
1

к.с., (3) 

де ( )tA  – огинаюча лазерного імпульсу (в загальному 

випадку комплексна); 0ω  – основна частота запов-
нення імпульсу (центральна частота); «к.с.» – комп-
лексно-спряжена величина до наведеної у виразі (3). 

У такому випадку спектр імпульсу буде визна-
чатись спектром огинаючої виразом, подібним до 
(1), тобто 

  ( ) ( )∫
∞

∞−

Ω−

π
=Ω dtetAA ti

2
1

,       (4) 

де 0ω−ω=Ω  – відхилення від центральної час-
тоти. Для монохроматичного імпульсу, для якого 

( ) .const=tA , спектр представляє собою дельта-
функцію функцію Дірака [Корн Г., 1975]. 

Обмежений за тривалістю лазерний імпульс 
має спектр з кінцевою шириною. Для опису ім-
пульсів зручно комплексну огинаючу ( )tA  з ви-
користанням залежностей (1)-(4) представляти у 
вигляді 

 ( ) ( ) ( )tietPtA 0
0

ϕ−= , (5) 

де у формулі (5) ( )tP0  і ( )t0ϕ  – огинаюча (дійсно 
визначена функція) та фаза імпульсу. 

Враховуючи особливості розповсюдження ім-
пульсів лазера в лінійному (дисперсному) середо-
вищі створюється робоча схему алгоритму, у яко-
му процеси роботи системи попередження реалі-
зовано у програмному пакеті Visio версії 2016. 

У процесі вибору фоточутливих приймачів 
способу їх узгодження в електронну схему (матри-
ці) на перших етапах експерименти проводились з 
фоторезисторами типу GM3537-2 фірми виробни-
ка WODEYIJIA (рис. 1). 

 
 

        
а      б  

Рис. 1. Сенсори приймачі на яких проводились експерименти  
а, б – фоточутливі приймачі вмонтовані на екіпірування військовослужбовця 

 
 
З усіх відібраних у ході експериментів фото-

діодів було обрано ФД263-01. Фотодіод із струк-
турою виготовлення на р-n переході та з фото-
чутливим елементом розміром 3х3. Пристрій 
ФД263-01 виготовлений в пластмасовому корпусі з 
вікном у вигляді сферичної лінзи і жорсткими штам-
пованими луженими виводами; вивід катода у фото-

діода ФД263-01 видовжений; вага ФД-263-01– 2 г, 
що задовольняє умовам його монтажу на екіпіру-
ванні військовослужбовця; розмір фоточутливого 
елемента Ø 9 мм; область спектральної фоточутли-
вості 0,4...1,1 мкм; довжина хвилі максимуму спек-
трального розподілу фоточутливості 0,8...0,9 мкм; 
номінальна робоча напруга 12 В; темновий струм не 
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більше 0,1 нА; струмова фоточутливість не менше 
0,12 А/Вт. 

Розроблено також принципову схему електрон-
ного детектора квантового далекоміра, моделю-
вання роботи якої здійснено на компараторі типу 
LM393 фірми Motorola. На основі проектної до-
кументації компаратор побудований у вигляді 
інтегральної мікросхеми. Даний компаратор ском-
поновано на каскаді диференційного підсилювача 
за схемою здвоєного компаратора напруги. Обидві 
мікросхеми за своїми функціональними власти-
востями є ідентичними і мають ряд функціональ-
них особливостей. Вихід компаратора напруги є 
виходом з відкритим колектором. Характерним 
для таких електронних схем є те, що він має  

від’ємну полярність. Це означає, що на цьому 
виході не може бути додатного сигналу і наванта-
ження повинно бути підключеним між ним і 

джерелом живлення. В окремих схемах до виходу 
компаратора підключається навантажувальний ре-
зистор для забезпечення подачі сигналу високого 
рівня, який надходить на вхід наступного каскаду 
елементу електронної схеми. Виходи компаратора 
включаються і виключаються залежно від відно-
сних напруг на плюсовому (+) і мінусовому (–) 
входах компаратора. Перевагою даної схеми над 
іншими схемами є те, що входи компаратора є вкрай 
чутливими, різниця напруги між ними становить 
всього декілька мілівольт (Мв) і приводить до пере-
ключення його виходу. Електронна схема показала 
свою ефективність в процесі роботи, що підтвер-
джено позитивним результатом при натурних 
експериментах з лазерним далекоміром типу ЛПР-1. 
Проведено симуляцію роботи лазера, для чого роз-
глянуто виникнення і протікання струмів в кон-
турі (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Моделювання в середовищі Electronics Workbench версії 5.12
 

Відображена на рис. 2 схема працює стабільно 
і цілком задовільно, задача розділення схемним 
моделюванням виконана. 

Умови задачі, що постає в процесі вирішення 
проблеми забезпечення роботи з пристроєм у 
денний проміжок часу за умов постійної дії різно-
манітних світлових джерел (наприклад фари авто-
мобіля або прямого сонячного світла), та при 
потраплянні на приймач сенсорної матриці світло-
вого сигналу, потужність якого у тисячу раз пере-
вищує потужність сигналу квантового далекоміра, 
можна сформулювати наступним чином:  

1. Схема працює в автономному режимі від 
будь-якого низьковольтного джерела живлення 
постійної напруги від 1 до 9 Вольт.  

2. Принципова схема розроблена на пасивних 
елементах без жодного підсилювального каскаду. 
Функцію постійного джерела напруги (наприклад 
сонця, фари автомобіля) моделюємо включенням 
опорної напруги живлення, зміною якої імітується 
яскравість завади. 

Висновки 
 

Лазерні прилади військової розвідки розробля-
ються, в основному, для досягнення мети розвіду-
вальної задачі і забезпечення при цьому макси-
мальної скритності місцезнаходження, тому такі 
умови дослідження ще більше ускладнюють пос-
тавлену задачу ефективного конструктивного ви-
рішення. 

Результатом проведених досліджень є експери-
ментально підтверджені дані теоретичних розрахун-
ків, згідно яких має місце спрацювання індикатора 
цифрового виходу наявності імпульсу квантового 
розвідувального приладу ЛПР-1, а саме: робота 
через кожний із світлофільтрів зокрема та повний 
набір світлофільтрів у сукупності під час випробу-
вань показав позитивний результат – спрацювання 
індикатора цифрового виходу TTL (лог 1, або лог 0) 
наявності імпульсу квантового розвідувального при-
ладу ЛПР-1; Приціл приладу ЛПР відводився на 3–50 

від «цілі», затемнення – імітація дальності, задим-
леності та туману проводилась через світлофільтри 
балістичних окулярів. 
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Виконаний обсяг науково-експериментальних 
досліджень є основою для подальших теоретич-
них розрахунків і доповнення даної розробки 
приймачами електричного і магнітного полів, які 
випромінюються головками самонаведення та 
протитанковими ракетними комплексами.  
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A method is developed conducting of computer 

design and experimental tests of chart of registration of 
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УДК 621.396 
 
РАДІОЛОКАЦІЙНА СИСТЕМА 
ДЛЯ НЕКОНТАКТНОГО 
ГЕОМОНИТО-РИНГУ  
ПІДЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Анатолій Зубков, Ярослав Красник, 
Сергій Мартиненко, Микола Цицик 

 

Науковий центр Сухопутних військ НАСВ ім. 
гетьмана Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану 32, 

Львів, 79012, Україна, Е-mail: zolottse@asv.dod.ua 
 
Локаційний геомониторинг є самим дешевим і 

безпечним методом дистанційного визначення 
стану підземного середовища в багаточисельних 
спеціальних (найважливішим є гуманітарне розмі-
нування) і загальнотехнічних застосуваннях (карто-
графування місцевості, геологічна розвідка, підго-
товка місцевості до будівництва). Безсумнівний 
інтерес являє пошук методів і систем локаційного 
підземного геомоніторингу інваріантних до фізич-
них характеристик місцевості і формоутворюючої 
поверхні підземних об’єктів (крайній випадок 
“метал” – “діелектрик”). 
Ключові слова: геомониторинг; радіолокацій-

ний контраст; радіотепловий контраст; міліметро-
вий діапазон. 

 

Вступ 
 

Локаційний геомониторинг, як неконтактний 
спосіб отримання інформації про стан і динаміку 
еволюції характеристик земної поверхні широко 
використовується в спеціальних і загальнотехніч-
них задачах [Мельник (1980)]. Однак розповсю-
дження його методів на геомониторинг підземних 
об’єктів ускладняється наступними обставинами: 

– різноманітність фізичних властивостей зем-
ної поверхні і формоутворюючої поверхні підзем-
них об’єктів; 

– різкою дисперсністю затухання електромаг-
нітних хвиль в ґрунті; 

– принциповою відмінністю характеристик 
розсіювання для металевих і діелектричних об’єк-
тів в режимі активної локації (металеві переважно 
відбивають, діелектричні переважно поглинають). 

В роботі [Зубков, Петлюк (2020)] обґрунтовано 
можливість застосування багатоспектрального 
геомоніторингу в задачах гуманітарного розміну-
вання. В роботі [Зубков, Юнда (2013)] показано, 
що активний радіолокаційний і тепловий канали 
можуть розглядатися як формувачі «позитивного» 
і «негативного» зображення спостерігаємих об’єк-
тів. Одночасно показано, що з міркувань мініміза-
ції масогабаритних характеристик апаратури радіо-
локаційний і радіотепловий канали доцільно ство-
рювати в міліметровому діапазоні радіохвиль. 

Мета статті 
 

Обґрунтування принципів технічної реалізації і 
структури радіолокаційної системи неконтактного 
геомоніторингу підземних об’єктів. 

 

Основний матеріал 
 

Відомий спосіб [Морозов, Воскобоцник (1997)], 
згідно з яким для виявлення мін в ґрунті прово-
дять опромінювання ґрунту по поверхні, яка за-
відомо перевищує розміри міни, що виявляється, 
вимірюють зміну розподілу температури по по-
верхні, що опромінюється, протягом часу опромі-
нення, фіксують контури границі значного змінен-
ня температури і співставляють ці контури з 
контурами міни або її характерних деталей. 

До недоліків вищевказаного способу треба 
віднести: 

– необхідність високоенергетичного “підсвічу-
вання” ділянки земної поверхні, що аналізується 
(середня потужність не менше 500 Вт), що визна-
чає значні об’єми і вагу передавальної апаратури, 
основою якої є магнетрон; 

– необхідність наявності апріорної інформації 
про геометричні контури міни або її характерних 
деталей; 

– значний час опромінення ділянки поверхні, 
що аналізується (не менше 2 хвилин). 

В роботі [Зубков, Красник, Мартиненко, Ци-
цик (2020)] запропоновано технічне рішення за-
дачі підвищення інформативності, точності та 
швидкості протимінного моніторингу земної по-
верхні шляхом зняття обмежень на матеріал кор-
пусу міни (метал, діелектрик) за рахунок одночас-
ного і взаємоюстованого спостереження замінова-
ної ділянки в радіолокаційному і радіотепловому 
каналі з подальшим поєднанням  вихідної інфор-
мації. 

Поставлена задача вирішується тим, що одно-
часно аналізують радіолокаційний і радіотепловий 
контраст замаскованої в ґрунті міни і оточуючої її 
ділянки земної поверхні шляхом послідовного 
зондування замінованої ділянки радіохвилею та 
взаємоузгодженого в просторі і синхронного по 
часу прийому і виявлення радіолокаційних ехо-
сигналів і радіотеплових сигналів з об’єднанням 
результатів виявлення за схемою логічного “або”. 
При цьому забезпечується моніторинг замінованої 
території незалежно до фізичних характеристик 
матеріалу конструкції міни. 

Поставлена задача також вирішується тим, що 
система неконтактного виявлення і визначення міс-
цезнаходження замаскованих в ґрунті мін (рис. 1), 
яка включає: послідовно з’єднані імпульсний радіо-
передавальний пристрій – 1; антенний перемикач «пе-
редача-приймання» – 2; вузьконаправлену антену – 3; 
привід сканування за кутовими координатами – 4; 
причому другий вихід антенного перемикача з’єдна-
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ний зі входом радіолокаційного каналу  виявлення 
ехо-сигналів – 5; додатково включає радіотепло-
вий канал виявлення 6, вхід якого підключений до 
другого виходу антенного перемикача, а виходи 

радіолокаційного і радіотеплового каналів через 
порогові пристрої виявлення 7, 8 підключені до 
входів схеми логічного «або» 9 вихід якої є 
виходом системи. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурна схема системи неконтактного виявлення  
і визначення місцезнаходження замаскованих в ґрунті мін 

 
Висновки 

 

1. Забезпечення інваріантності системи підзем-
ного геомоніторингу до фізичних характеристик 
ґрунту і формоутворюючої поверхні замаскованих 
об’єктів досягається паралельним використанням 
радіолокаційного і радіометричного каналів мілі-
метрового діапазонів хвиль. 

2. Практична реалізація підземного геомоніто-
рингу забезпечується на базі відомих технічних 
пристроїв. 
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Вирішення проблем підтримання бойової го-

товності та боєздатності Збройних сил України 
напряму пов’язано з складовими виконання програ-
ми «солдата майбутнього», що безпосередньо вп-
ливає на підвищення бойової ефективності як 
окремо взятого бійця, так і підрозділу загалом. 

Одночасно в декількох країнах світу на рубежі 
90-х років минулого століття розпочалися науко-
во-дослідні роботи у військовій сфері, пов’язані з 
концепцією «Солдат майбутнього». Розробку та 
впровадження у реальність принципово нового 
комплексного спорядження та озброєння рядового 
бійця, яке в подальшому могло стати цілісною 
бойовою системою. На сьогодні окремі елементи 
цієї концепції вже стали реальністю і, знайшли 
своє застосування у військовому підрозділі. 
Ключові слова – інтегрована система управлін-

ня боєм; концепція «Солдат майбутнього»; ком-
плексна бойова система. 

 
Вступ 

 
Оцінивши потреби військовослужбовця у су-

часному бою, керівництво армії США зосередило 
зусилля на чотирьох основних напрямах розвитку. 
Це. розробка засобів захисту та індивідуального 
солдатського спорядження, сенсорних і лазерних 
систем, індивідуального озброєння, комплексних 
бойових систем. Основними критеріями щодо 
вдосконалення існуючих і розробки нових бро-
нежилетів та шоломів, а також військової форми, 
для розробників було визначено високу надій-
ність, зменшення ваги і максимальний комфорт. 

«Солдат майбутнього» (від англ. Future Soldier) – 
концепція і проекти зі збільшення продуктивності 
та ефективності окремо взятого військовослуж-
бовця, який бере участь у бойових діях у пішому 
порядку, на основі технологічних досягнень XXI 
століття. 

Аналіз останніх досліджень 
 

Насамперед це стосувалось однойменної кон-
цепції США і їхніх союзників. Майже всі ці про-
екти передбачають інтеграцію солдатів у цифрову 
систему керування боєм. На сьогоднішній день у 
49-ти країнах світу, включаючи Україну, ведуться 
такого роду розробки, також окремо й у двох про-
відних військово-політичних організаціях світу – 
НАТО та Європейському оборонному союзі. 

Основними напрямками роботи різноманітних 
розробників проектів «солдатів майбутнього» є 
зниження фізичного навантаження і підвищення 
мобільності бійця. Крім того, проводяться дослі-
дження застосування захисту від переохолоджен-
ня та перегріву, використання засобів біологічного 
та хімічного захисту, підвищення життєздатності 
та бойової ефективності військовика на полі бою. 

У світі існує сім найбільш сучасних проектів 
такого роду. Ці системи характеризуються наяв-
ністю інтегрованої системи управління боєм. 
Першими такі системи були створені у США та 
Ізраїлі. Нині ці системи вже активно використо-
вуються в елементах екіпірування вищеназваних 
країн . 

 

 

Рис. 1. Комплект бойового екіпірування «FELIN»   

Проблеми використання джерел живлення в 
екіпіруванні солдата дотепер обговорюються. Екс-
перти вважають, що наявність єдиного джерела 
живлення для всіх електроприладів, застосовува-
них солдатами, набагато ефективніше використан-
ня індивідуальних батарейок. Утім бурхливий роз-
виток науки та технологій, причому саме в енерге-
тичній сфері, робить це завдання цілком реальним 
уже найближчим часом.  

Комплект бойового екіпірування «Титан», роз-
роблений польськими фахівцями він є прикладом 
більш опосередковано адаптованого за амери-
канський і пристосованого саме до сучасних 
потреб війська. Насамперед це стосується вартості 
та технологічної скомбінованості кінцевого про-
дукту. Саме через показник вартість-ефективність 
у Польщі розробники пішли шляхом «модульного 
конструювання», коли ті чи інші елементи екіпі-
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рування можливо доопрацьовувати, модернізувати 
або використовувати окремо, хоча вони разом 
здатні створити єдину бойову систему. 

 

 

Рис. 2. Комплект бойового екіпірування «Титан» 

На особливу увагу заслуговує підсистема управ-
ління і зв’язку (Command, Control, Communications, 
Computers and Intelligence — C4I). У перспективі 
вона повинна забезпечувати військовослужбовців 
як голосовою, так і синтезованою інформацією 
(карти, текст, зображення). Командир підрозділу 
зможе отримувати голосову інформацію про 
місцезнаходження військовослужбовця, зображен-
ня від систем розвідки, а також дані про стан здо-
ров’я підлеглих. Вся інформація буде захищеною 
криптографічними пристроями [Фролов, 2012]. 

Військовослужбовець в сучасній армії розгляда-
ється як система зброї, що включає самого військо-
вослужбовця, засоби ураження, зв’язку і управління, 
а також засоби забезпечення його мобільності та 
виживання при виконанні бойового завдання. 

На сьогодні, що вдалося досягнути вітчизняним 
компаніям та фірмам при створені комплексу бойо-
вого екіпірування, цє розробка окремих елементів 
такого роду систем. Концепція «відкритої архітек-
тури», яка стосується всіх підсистем загального 
бойового комплексу – від зброї до елементів захисту, 
польової форми або навігації, управління чи зв’язку. 

На сьогодні найбільші досягнення вітчизняних 
розробників стосуються однієї з допоміжних під-
систем щодо вигляду українського «солдата май-
бутнього» – польової форми одягу.  

Костюм літній польовий, (скорочено КЛП, далі 
за текстом – комплект), який складається з куртки 
костюму літнього польового (скорочено ККЛП, 
далі за текстом – виріб 1) та штанів костюму 
літнього польового (скорочено ШКЛП, далі за 
текстом – виріб 2), а також на їх складові частини 
та матеріали. 

Комплект входить до складу бойового 
єдиного комплекту (БЄК) військовослужбовців 
Збройних Сил України та призначений для 
експлуатації військовослужбовцями Збройних 
Сил України, інших військових формувань, право-
охоронних органів. 

Мета статті 
 

Дослідити підвищення бойових можливостей 
військ, прискорення передачі інформації в ході 
бойових дій, використання бойового екіпірування 
інтегрованої системи в умовах швидкої зміни 
тактичної обстановки. 

 
Основний матеріал 

 
Ефективність виконання бойових завдань – є 

інтегрування військових приладів та елементів 
екіпірування в єдину систему. 

 Гігієнічні властивості одягу залежать від виду 
тканини, характеру її фактури та розкрою одягу. 
При виготовлення тканин одягу використовують-
ся текстильні волокна різного походження (нату-
ральні, хімічні). Останніми роками все більшого 
значення і поширення набуває інша група текс-
тильних волокон — хімічні. Як і натуральні, вони 
можуть бути органічними та неорганічними. Про-
те останні застосовуються тільки для виготов-
лення спеціальних видів одягу [Бюлетень, 2015]. 

 

 Рис. 3. Надвисокомолекулярний поліетилен   

Саме тому основну групу волокон хімічного 
походження складають органічні.  

Синтетичні волокна створюються завдяки 
хімічному синтезу з продуктів нафти, вугілля, 
газу, іншої органічної сировини.  

Гігієнічні переваги або недоліки тих чи інших 
тканин насамперед залежать від фізико-хімічних 
властивостей вихідних волокон. 

Серед цих властивостей важливе гігієнічне 
значення – повітропроникність, паропроникність, 
вологомісткість, теплопровідність, гігроскопіч-
ність. 

Найбільшу гігроскопічність мають вовняні 
тканини (20 % і більше), що дозволяє їм зберігати 
високі теплозахисні властивості навіть унаслідок 
зволоження. Мінімальну гігроскопічність мають 
синтетичні тканини. Важливою характеристикою 
тканин, особливо тих, що використовуються для 
виготовлення білизни, сорочок, платтів, простирадл 
та рушників, є їх властивість убирати крапельно-
рідку вологу. Показником цієї властивості може 
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бути капілярність тканини, яка найвища у бавовня-
них і льняних тканин (110–120 мм/год і більше). 

 

 

Рис. 4. Серія крапель  еталонної рідини  
на поверхні тканини  

Значному поширенню синтетичних тканин сприяє 
низка їх позитивних властивостей: механічна міц-
ність (рис.5.), стійкість до витирання, впливу хіміч-
них і біологічних чинників, антимікробні властивос-
ті, еластичність тощо. 

  
 

Рис. 5. Визначення розривного навантаження 
досліджуваної тканини 

 
Однак синтетичним тканинам властиві й сут-

тєві недоліки. Одним із найбільших слід визнати 
їх надзвичайно низьку гігроскопічність. Унаслідок 
цього піт та інші виділення шкіри майже не вби-
раються у волокна синтетичної тканини, а скупчу-
ються в повітряних порах, гальмуючи повітрооб-
мін і погіршуючи теплоізоляційні властивості тка-
нини. За високої температури навколишнього по-
вітря створюються умови, що сприяють перегрі-
ванню, за низької температури – охолодженню. 
Тому, з гігієнічної точки зору, синтетичні тканини не 
бажано використовувати для білизняних виробів. 

Синтетичні тканини мають й інші недоліки, 
Вони здатні затримувати неприємні запахи, гірше 
перуться (після звичайного прання бактеріальне 

обсіменіння є у 2–3 рази вищим, ніж у звичайної 
тканини). Завдяки своїй низькій гігроскопічності 
синтетичні волокна набувають високих електро-
ізоляційних властивостей (поверхневий опір до-
сягає 10–100 Ом). Більша частина синтетичних 
тканин унаслідок тертя об шкіру людини заря-
джається негативно, що може шкідливо впливати 
на організм людини. Позитивна полярність елект-
ричних зарядів може бути досягнута змішуванням 
тканин різного походження. 

Поряд з оснащенням Збройних Сил України 
сучасними зразками озброєння і техніки, одним із 
важливих напрямків переозброєння війська є 
забезпечення сучасними засобами навігації. 

Як відомо, особливістю створюваної на вітчиз-
няному підприємстві продукції є можливість пра-
цювати за двома супутниковими навігаційними 
системами – GPS (США) і ГЛОНАСС (РФ), а ос-
танні моделі – ще й за європейською системою 
EGNOS. У перспективі розглядається можливість 
використання апаратури і з такими системами як 
GALILEO (ЄС) і COMPASS (Китай), а також 
WAAS (США) та MSAS (Японія). 

На сьогодні для Української армії доволі ак-
туальним стоїть питання створення екіпірування 
«солдата майбутнього». Так, на підприємстві вже 
розроблені прилади для наземних рухомих об’єк-
тів, а також апаратура індивідуального користу-
вання. Насамперед йдеться про виріб СН-3003М 
(рис.6).  

 

Рис. 6. Індивідуальний прилад СН 3003М 

Вже кілька років ці прилади в різних модифі-
каціях постачаються на підприємства Києва і Хар-
кова, є перспективи з розширення ринку збуту. 

Крім того, на сьогодні підприємством проведе-
ні випробування і впроваджена електронна карто-
графія. Розроблено технологію конвертації і за-
вантаження електронних карт у навігаційний при-
лад. З метою нейтралізації цієї ситуації і зменшен-
ня ризиків у комплекти серійної апаратури під-
приємства включені модеми. Всі ці напрацювання 
є основою екіпіровки «солдата майбутнього». 

 Ще одним цікавим напрямком роботи ДП 
«Оризон-Навігація» є створення багатофункціо-
нального комплексу розвідки та управління 
[Оборнєв, 2019] (рис.7). 
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Розвиток новітніх технологій на базі швидкого 
впровадження мікроелектроніки, комп’ютеризації 
та мініатюризації електронної техніки створив 
умови створення  озброєння автоматизованих ко-
мандних систем. Що в подальшому вплине на тер-
міни, якість і зменшення зусиль виконання постав-
лених бойових задач [Постников, 2011]. 

 

 

Рис. 7. Автоматизований комплекс  
розвідки СН 4003 

Аналізуючи дії військових фахівців з питань то-
погеодезичного забезпечення збройних сил провід-
них країн світу в ході локальних війн і збройних 
конфліктів останніх десятиліть, щодо забезпечення 
військ вихідними топогеодезичними даними, необ-
хідно виділити ряд особливостей в організації топо-
геодезичного забезпечення військ (сил) та на їх ос-
нові сформулюємо висновки та обґрунтуємо напрям-
ки розвитку, реалізація яких повинна сприяти підви-
щенню ефективності топогеодезичного забезпечення 
Збройних Сил України. 

 
Висновок 

 
Проведений аналіз свідчить, що система бойо-

вого екіпірування безпосередньо має вплив на 
ефективність виконання бойових завдань і склада-
ється з військових приладів та елементів екіпіру-
вання інтегрованих в єдину систему бойового 
комплексу. інтеграція в єдину автоматизовану 
систему управління військами комплексу бойово-
го екіпірування в межах створення концепту «Сол-
дат майбутнього». 
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Solving the problems of maintaining the combat 

readiness and combat capability of the Armed Forces 
of Ukraine is directly related to the components of the 
"Soldier of the Future" program, which directly 
affects the combat effectiveness of both the individual 
soldier and the unit as a whole. 

At the same time, military research on the concept 
of the "Soldier of the Future" began in several 
countries around the turn of the 1990s. Development 
and implementation of a fundamentally new complex 
equipment and armament of an ordinary soldier, 
which in the future could become an integral combat 
system. To date, some elements of this concept have 
become a reality and have found their application in 
the military unit. 
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УДК 621.396 
 

МЕТОДИКА СИСТЕМО-
ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУВАННЯ 
КАНАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ГЕОМОНИТОРИНГУ 
 
Іван Петлюк, Анатолій Зубков,  

Андрій Щерба 
 

Національна академія сухопутних військ ім. 
гетьмана Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану 32, 

Львів, 79012, Україна, Е-mail: zolottse@asv.dod.ua 
 

Найважливішим інструментом підвищення точ-
ності і достовірності дистанційного геомонито-
рингу є об'єднання інформаційних можливостей 
каналів спостереження різних ділянок спектра 
електромагнітних хвиль. 

Запропоновано і обґрунтовано методику систе-
мотехнічного комплексування таких каналів і 
розглянуті варіанти оптимізації з метою досягнен-
ня найвищої ефективності як в спеціальних так і в 
народногосподарських цілях. 
Ключові слова: локаційних геомониторинг; оп-

тичний; інфрачервоний; радіо діапазони; багато-
спектральне спостереження; парціальний спект-
ральний канал. 

 
Вступ 

 
Локаційний геомониторинг є найефективні-шим 

способом неконтактного отримання інформації 
про стан і характеристики спостережуваної ділян-
ки земної поверхні, в тому числі динаміки її зміни.  

Область спеціального застосування геомонито-
рингу – інструментальна розвідка, наведення озб-
роєння, навігаційне забезпечення. 

Область народногосподарського застосування – 
аерозйомка, геологія, оцінка стану будівельних 
конструкцій, оцінка наслідків стихійних явищ, 
трасування магістралей та ін.  

Для локаційного геомониторингу використову-
ються канали спостереження різних ділянок сек-
тора електромагнітних хвиль (ЕМХ): оптичного, 
інфрачервоного і радіодіапазонів, які в подальшо-
му визначаються як парціальні . 

Тому пошук методичних і технічних шляхів 
підвищення ефективності спільного застосування 
цих каналів є актуальним напрямком наукових 
досліджень. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
У работах [Зубкова, Прудиуса (2008); Зубкова, 

Д′якова (2011)] на алгоритмічному і структурному 

рівні розглянуті концепція побудови інтегрування 
багатоспектральних систем геомониторингу, а в 
роботах [Зубкова, Д′якова, Мартиненко, Красника 
(2011)] концепція їх адаптації під динамічно 
змінюючу цілефонову обстановку 

 
Мета статті 

 
Метою роботи є розробка і обґрунтування 

методики оптимізації багатоспектральної системи 
геомониторингу для розширення практичних мож-
ливостей її застосування у динамічно змінній 
цілефоновій обстановці 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Під комплексуванням, надалі слід розуміти, су-

купність технічних рішень на апаратному та алго-
ритмічних рівнях, спрямованих на підвищення 
ефективності геомониторингу за рахунок об'єд-
нання інформаційних і експлуатаційних прин-
ципів парціальних спектральних каналів спостере-
ження, заснованих на різних фізичних принципах 
побудови. 

У загальному випадку системотехнічне комп-
лексування може приймати дві форми: 

– інформаційне, яке передбачає алгоритмічно 
програмне об'єднання каналів з метою досягнення 
інформаційних переваг багатоспектральної систе-
ми на всіх етапах локаційного спостереження (ви-
криття, вимір координат і параметрів руху, роз-
пізнавання фрагментів об'єктів (цілей) спостері-
гаємої панорами); 

– конструктивне, яке поряд з інформаційним 
передбачає апаратне об'єднання каналів різних 
діапазонів в рамках єдиного інструментального 
виконання апертурної і процесорної частин з 
метою зменшення масогабаритних характеристик 
і поліпшення експлуатаційних показників (тимча-
сової взаємосинхронізації і просторового взаємо-
юстування парціальних каналів). 

Комплексування допускає об'єднання переваг 
парціальних спектральних каналів на рівнях: 

– просторових вибірок сформованих зображень 
спостережуваних об'єктів (цілей) (піксельний рі-
вень) [Станкевич (2006)]; 

– інформативних ознак спостережуваних об'єк-
тів (цілей) [Зубков (2005)]; 

– статистичних рішень прийнятих поканально 
[Зубков, Прудиус (2008)]. 

Призначення запропонованої методики систе-
матичного комплексування – підвищення досто-
вірності та точності геомониторингу шляхом об'єд-
нання потенційних інформаційних можливостей 
парціальних спектральних каналів локаційного 
спостереження. 

Суть запропонованої методики полягає у ви-
борі опорного каналу спостереження, який забез-
печує максимальну достовірність в конкретній 
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цілефоновій обстановці і пріоритетного каналу 
для підвищення інформативності сформованих 
зображуваних спостережуваних сцен. 

Досягнутий практичний результат – досягнен-
ня безперервності геомониторингу і збільшення 
кількості надійно спостережуваних об'єктів (ці-
лей) в смузі відповідальності при обмеженому часі 
спостереження з можливістю адаптації під конк-
ретну цілефонову обстановку. 

Для практичного застосування методики прий-
няті наступні обмеження: 

– всі парціальні канали спостереження праце-
здатні в умовах оптимальних для їх конкретного 
застосування (час доби, погода, наявність природ-
них і штучних перешкод, динаміка еволюції ко-
ординатної інформації, конструктивних особли-
востей формоутворюючої поверхні спостерігає-
мих  об'єктів) [Зубков (2010), Петлюк (2020)]; 

– поканальна та інтегральна оцінка ефектив-
ності дистанційного геомониторингу виконується 
за системоутворюючими характеристикам, пред-
ставленим на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Поканальна і інтегральна оцінка ефективності дистанційного геомониторингу 
 
– інтегральним обмеженням є мінімізація часу 

(періоду) геомониторингу. 
На рис.2 показана блок – схема реалізації мето-

дики 

 
Рис. 2. Блок – схема реалізації методики 
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В якості опорного доцільно вибирати канал, 
котрий у конкретних умовах експлуатації забезпе-
чить мінімальне зменшення дальності дії у порів-
нянні з сприятливими умовами, наприклад: оптич-
ний – приземний шар атмосфери прозорий у межах 
допустимих норм; тепловий (радіо-тепловий) – 
ніч, ясна погода; радіолокаційний – ніч, наявність 
метеоопадів (дощ, сніг, туман). 

Для оцінки ефективності геомониторингу про-
понується прийняти показники інформативності 
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1) 

де N0 – кількість спостерігаємих та викритих 
об'єктів противника, незалежно від характеру їх 
руху та демаскуючих ознак; N – загальна (апрі-
орна) кількість об'єктів противника у заданій смузі 
розвідки;∆α – сектор; Rmax – дальність; tспост –
 фіксований час спостереження.   

Тоді для двох комплексованих каналів у запро-
понованій методиці вираз (1) трансформується 
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де N01– кількість спостерігаємих та викритих 
об'єктів (фрагментів, сцен) противника в опор-
ному каналі;  N02  – кількість спостерігаємих та 
викритих об'єктів (фрагментів, сцен) противника в 
пріоритетному каналі. 

Легко показати, що різниця кількості спосте-
рігаємих в опорному та пріоритетному каналах 
кількості спостерігаємих та викритих об'єктів 
(фрагментів, сцен) противника на максимальних 
віддалях може слугувати кількісною мірою оцінки 
ефективності комплексування. 

( ) тіпRI тах →∆  (3) 

де jI∆  – надмірна кількість інформації для мак-

симальної віддалі дії парціального каналу в спри-
ятливих для нього умовах; тахR – залежність 
кількості інформації від віддалі до об’єкту (цілі) 
для пасивних (фотоконтрасних та теплових) ка-
налів. 

Це означає, що достовірність геомониторингу 
визначається кількістю одночасно спостерігаємих 
об’єктів (фрагментів, сцен) в опорному та пріори-
тетному каналах. 

Співвідношення (1)–(3) допускають просту фі-
зичну інтерпретацію:  

– опорний канал визначає граничні можливості 
артилерійської розвідки за віддаллю в конкретних 
умовах бойового застосування (час доби, погода, 
ЦФО, завадова обстановка, характер місцевості). 
пріоритетний канал доповнює опорний у плані: 

– підвищення точності визначення місцеполо-
ження об’єктів (у межах граничної дальності дії);  

– знятті обмеження на характер руху об’єкту 
(або його відсутності) у межах граничної даль-
ності дії;  

–розширення розмірності простору формуємих 
спостерігаємих панорам за рахунок наявності до-
даткової у каналах просторової (кутової за віддал-
лю) або спектральної (допплерівської) роздільної 
здатності (радіолокаційний канал у додаток до 
теплового або оптичного).  

При цьому, градація каналів за пріоритетністю 
в частині граничної дальності у несприятливих 
умовах та часу доби повинна бути наступною: 
радіолокаційний; тепловий; оптичний.  

Градація каналів спостереження за кутовою 
роздільною здатністю: оптичний, тепловий, радіо-
локаційний. Радіолокаційний канал має роздільну 
здатність за дальністю та її похідною (радіальною 
швидкістю) за рахунок ефекту Допплера. 

Опорний канал визначає граничні можливості 
геомониторингу за віддаллю у конкретних екс-
плуатаційних умовах, а пріоритетний розширює 
інформаційні можливості геомониторингу шляхом 
адаптації до цілефонової обстановки  

 
Висновки 

 
1. Запропонований методичний підхід для оп-

тимізації характеристик геомониторингу на основі 
комплексування каналів спостереження різних 
участків спектру електромагнітних хвиль. 

2. Розглянуті питання структурно – алгорит-
мічної оптимізації багатоспектральної локаційної 
системи геомониторингу і оцінки її ефективності 
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The most important tool to increase the accuracy 
and reliability of remote geomonitoring is to combine 
the information capabilities of the observation 
channels of different parts of the spectrum of 
electromagnetic waves. 

The method of system-technical complexation of 
such channels is offered and substantiated and the 
options of optimization for the purpose of achievement 
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Дослідження проведено на основі аналізу наяв-

них літературних джерел по даній тематиці та прак-
тичного застосування ПАК «Кpoпивa», «Укpoп», 
«Аrtos» тa «Бaзaльт-М», порівняння точності визна-
чення координат й розробку на їх основі рекомен-
дацій. Проведено експериментальні дослідження 
визначення координат за допомогою програмного 
забезпечення без перешкод, які б заважали прохо-
дженню супутникового сигналу, та з перешкода-
ми, на основі якого побудовано висновки. 
Ключові слова: геоінформаційні системи, гео-

інформаційні системи військового призначення, 
координати, програмне забезпечення, геодезичний 
пункт. 

 
Вступ 

 

Постановка проблеми. Вирішення різного роду 
військових завдань неможливе без використання 
космічних технологій, навігаційного забезпечення 
за рахунок використання глобальних навігаційних 
супутникових систем (ГНСС) [Бойко 2012]. 

Для Збройних Сил України великою проблмою 
залишається відсутність своєї супутникової наві-
гаційної системи чи хоча б одного супутника. На 
думку міжнародних експертів [Водяних 2011], 
будь-яка система, зав’язана на зовнішнє управлін-
ня з інших країн – це «троянський кінь», який ра-
но чи пізно може проявити свій негативний вплив. 

На базі наявного доступу до супутникових на-
вігаційних систем створено ряд приладів і про-
грамного забезпечення, основою яких є визначен-
ня координат, проте порівняння точності визна-
чення координат і перешкоди, які можуть вплин-
ути на точність визначення координат чи часові 
показники зйомки не розкрито належним чином в 
літературі. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 

У Збройних Силах України створюватиметься 
єдина автоматизована система, яка буде інтегру-

вати автоматизовані системи бойового управління, 
обчислювальну техніку, засоби зв’язку, радіоелек-
тронної боротьби, розвідки, навігації та засоби 
вогневого ураження [Бовда 2016, Климович 2015, 
Лаврут 2012]. Всі ці напрямки добре описані та 
проаналізовані, не є винятком і застосування ГНСС і 
ГІС. 

Військові фахівці у світі розглядають навіга-
ційне забезпечення, як один з найважливіших ви-
дів бойового забезпечення, а навігаційну апарату-
ру – як одну з головних систем управління війська-
ми. Для прикладу у США навігаційному забезпечен-
ню надано третій ступінь за значимістю. 

Проте література й інформація про особливості 
та точність визначення координат за допомогою 
ПАК «Кpoпивa», «Укpoп», «Аrtos» відсутня, а для 
«Бaзaльт-М» потребує уточнення. 

Ціль дослідження представлення результатів 
аналізу глобальних навігаційних супутникових 
систем (ГНСС) і геоінформаційних систем (ГІС) у 
військових підрозділах на прикладі програмно-
апаратних комплексів (ПАК) «Кpoпивa», «Укpoп», 
«Аrtos» тa «Бaзaльт-М», зокрема порівняння точ-
ності визначення координат приладами вiднoснo 
кaтoлoгу кoopдинaт геoдезичниx пунктiв тa спис-
ку кoopдинaт пунктiв спецiaльниx геoдезичниx 
меpеж.  

Результати. Досліджено теоретичні, методичні 
та практичні проблеми використання ПАК «Кpo-
пивa», «Укpoп», «Аrtos» тa «Бaзaльт-М» у війсь-
ках для визначення координат. Наукова новизна. 
Необхідність даного дослідження викликана тим, 
що хоч ПАК «Кpoпивa», «Укpoп», тa «Аrtos» 
допущені до використання у ЗС України, a 
«Бaзaльт-М» знаходиться на озброєнні, порівнян-
ня точності визначення координат і надання реко-
мендацій по застосуванню ніким не здійснюва-
лось.  

 
Мета статті 

 

Метою статті є здійснення аналізу ГНСС і ГІС 
у військових підрозділах на прикладі ПАК 
«Кpoпивa», «Укpoп», «Аrtos» тa «Бaзaльт-М», зо-
крема порівняння точності визначення координат 
приладами вiднoснo кaтoлoгу кoopдинaт геoдезич-
ниx пунктiв тa списку кoopдинaт пунктiв спецiaль-
ниx геoдезичниx меpеж. 

 
Виклад основного матеріалу 

 

Системи космічної навігації дедалі ширше 
входять в життя людства. Навігаційна інформація, 
отримана апаратурою користувачів ГНСС, вико-
ристовується у багатьох сферах діяльності лю-
дини, використовуючи спроможність визначення 
місцеположення та точного часу. Це дозволяє за-
стосовувати супутникові навігаційні приймачі, 
прийняті на озброєння у підрозділах ракетних 
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військ і артилерії, в інтересах топогеодезичної 
підготовки ведення бойових дій підрозділів ракет-
них військ і артилерії. 

У загальному вигляді ГНСС – це комплексна 
електронно-технічна система, що складається з 
сукупності наземного та космічного обладнання, 
та призначена для позиціонування (визначення міс-
цеположення у просторовій системі координат), 
точного часу, а також параметрів руху (швидкості , 
напряму руху та ін.) для наземних, водних та 
повітряних об'єктів. 

Архітектура ГНСС включає в себе три головні 
підсистеми (сегменти): наземного контролю й уп-
равління (НКУ) – сегмент керування;  сузір’я 
навігаційних космічних апаратів (НКА) – косміч-
ний сегмент; апаратури користувачів (АК) – сег-
мент користувача. 

Підсистема НКУ складається із станцій сте-
ження за супутниками, служби точного часу, го-
ловної станції з обчислювальним центром і стан-
цій завантаження даних у космічні апарати. 

Супутники проходять над станціями НКУ двічі 
на добу; на цих станціях обробляють інформацію 
про орбіти і прогнозують координати супутників. 
Ці та інші дані завантажують на борт кожного 
супутника. 

Для нормальної роботи супутникових прийма-
чів у будь-який час у будь-якій точці Землі під-
системи сузір’я навігаційних космічних апаратів 
НКА GPS i ГЛОНАСС повинні мати по 24 робочі 
супутники. (GPS– по чотири супутники в шести 
орбітальних площинах, ГЛОНАСС – по вісім 
супутників у трьох орбітальних площинах). 

Повністю розгорнута система GPS  забезпечує 
глобальне покриття за допомогою 24 супутників, 
розташованих на шістьох орбітальних площинах 
на висоті 20180 км від Землі, з кутом нахилу 53º. 
Період  обертання по орбіті – 12 годин. Діапазон 
частот − 1575.41 ± 1 МГц. 

Повністю розгорнута система ГЛОНАСС  за-
безпечує глобальне покриття за допомогою 24 
супутників, розташованих на трьох орбітальних 
площинах на висоті 19 100 км з кутом нахилу 
64,8º. Період обертання – 11 год. 45 хв. Діапазон 
частот − 1602.5625 – 1615.5000 ± 0.5 МГц. 

На кожному супутнику встановлено сонячні 
батареї живлення, двигуни корегування орбіт, по 
декілька еталонів частоти (часу), атомні годинни-
ки, апаратура для прийому-передавання радіосиг-
налів, бортові комп’ютери. У ГЛОНАСС, крім 
того, супутники обладнані відбивачами, а наземні 
станції стеження – лазерними віддалемірами. 

Приймальні пристрої, що складають підсисте-
му апаратури користувача, дуже різноманітні за 
точністю, конструкціями і принципами вимірю-
вання й обробки сигналу. Вони призначені для 
безперервного визначення навігаційних парамет-
рів за радіосигналами GPS та/або ГЛОНАСС, ін-
дикації навігаційних параметрів і видачі їх 

зовнішнім користувачам стандартним інтерфей-
сом. Разом із апаратурою супутника вони утворю-
ють радіовіддалемір. 

Принцип визначення місцеположення об’єкта 
на земній поверхні з використанням ГНСС засно-
ваний на вимірюванні віддалі від НКА до прий-
мача супутникових сигналів і обчисленні за цими 
віддалями координат об’єкта (просторова засічка). 
Дані сфери є сукупністю точок, розташованих на 
виміряній віддалі до одного з супутників. Точки 
перетину сфер і визначають місцеположення 
антени апаратури користувача ГНСС. 

З метою встановлення дійсної точності визна-
чення прямокутних координат точок апаратурою 
СН 3003М «Базальт» при певних умовах було 
проведено натурний експеримент. Суть експери-
менту полягала у визначенні прямокутних коорди-
нат точки апаратурою  СН 3003М «Базальт» при 
певних умовах. Прямокутні координати цієї точки 
повинні бути визначені іншим методом (відомі) з 
точністю, вищою від роботи апаратури СН 3003М 
«Базальт». Для цього було здійснено  вибірку з 
каталогу координат геодезичних пунктів М-35-
ХІХ розділу Б пункт полігонометрії за каталогом 
№ 209 «Газовая башня», у м. Львові (Стрийський 
парк). 

Центром пункту являється шпиль башти. Ос-
кільки встановити апаратуру  СН 3003М «Ба-
зальт» над центром даної башти було неможливо, 
здійснювали виміри апаратурою діаметрально проти-
лежних точок на однаковій відстані від центру 
башти. Усереднені прямокутні координати діамет-
рально протилежних пар приймали за вихідні, 
обчислювали їх і порівнювали з координатами 
геодезичного пункту № 209 з каталогу. 

Під час проведення експерименту було визна-
чено, що характеристика апаратного засобу, на 
який встановлене програмне забезпечення безпо-
середньо впливає на швидкість визначення коор-
динат. Так одночасно запустивши програми визна-
чення координат (рис. 1.) виявлено, що координа-
ти ПАК «Кpoпивa» на телефоні Samsung А 7 були 
визначені протягом 3 секунд, аналогічним програ-
мним забезпеченням на планшеті координати були 
визначені через 1,5 хвилини. Всі інші прилади 
визначили координати від 1 хвилини до 3 хвилин 
після ввімкнення, за винятком телефону Samsung 
А7.  

Отже, можна зробити висновок, що на швид-
кість визначення координат впливає не стільки 
програмне забезпечення, як апаратний засіб, на 
який встановлене ПЗ 

Увiмкнувши усi пpилaди тa пpoгpaми булo 
зpoбленo 3 вимipи нa oднiй точці: перший – відра-
зу після ввімкнення, другий – через 15 xв, третій – 
через 30 хв. Це було виконано з метою перевір-
ки тривалості вимірів на її точність тa визнa-
чення пoxибки від пункту деpжaвнoї геoдезич-
нoї меpежi. 
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Провівши порівняння вимipів тa визнaчення 
вiдxилення вiд етaлoнниx дaниx різним програм-
ним забезпеченням, зауважуємо, що відразу після 
включення MilChat видає похибку – 3 м, «Базальт-
М»  – 9 м, «Кропива»  – 15 м, «Аrtos» – 14 м, 
«Укроп» – 28 м. 

Отже, найменша похибка відразу після ввімк-
нення програмного забезпечення  

MilChat, проте потрібно врахувати, що «Кро-
пива»  надала на телефоні координати в 1-2 рази 
швидше від всіх інших приладів, та точність не 
зазнала значного відхилення від інших програм. 

Провівши порівняння вимipів тa визнaчення 
вiдxилення через 15 хвилин після ввімкнення, 
MilChat надає похибку – 3 м, «Базальт» – 1 м, 
«Кропива» – 1,5 м, «Аrtos» – 3 м, «Укроп» – 22 м. 
Отже, MilChat продовжив індикацію даних з 
такою ж похибкою, «Базальт-М»  покращив точ-
ність визначення координат з 9 м до 1 м, «Кро-
пива» – з 15 м до 1,5 м, «Аrtos» – з 14 м до 3 м, а 
«Укроп» – з 28 м до 22 м. Всі прилади, працюючи 
на точці 15 хв. покращили точність визначення 
координат, за винятком MilChat. 

Через 30 хв.  після ввімкнення MilChat надає 
похибку – 2,5 м, «Базальт-М» – 1 м, «Кропива»  – 
0,75 м, «Аrtos» – 3 м, «Укроп» – 20 м. Отже, 
MilChat, «Базальт-М» і «Аrtos» не змінили точ-
ності визначень, «Кропива» покращила точність 
до 0,75 м., а «Укроп» з 22 до 20 метрів. 

Отже, частина приладів, які перебували на по-
зиції не покращили свої показники – Базальт М, 
Артос, таким чином користуючись таким облад-
нанням не доцільно перебувати на одній точці 
більще 15 хвилин, так як результат не змінюється, 
частина ж дещо покращила – Мілчат, Кропива 
«Мапа», Укроп. (рис 1.) 

 

 
 

Рис. 1. Тoчнiсть визнaчення кoopдинaт ГIС  
в зaлежнoстi вiд чaсoвиx пoкaзникiв 

 

Проаналізувавши результати вимірів, можна 
скласти залежність тривалості виконання вимірів 
на точці і точності визначення координат. Проте 
після 30 хв. показники вже не змінюються і зали-
шаються стабільними не зважаючи на тривалість 
вимірів. Для цього було  продовжено вимірювання 

з фіксацією точності в часових інтервалах 45 хв., 1 
год. і 1 год. 30 хв.  

Отже, до 30 хвилин точність визначення коор-
динат змінюється, особливо помітні зміни у ре-
зультатах після увімкнення (так званого "холод-
ного старту") з результатами через 30 хв. роботи. З 
часом точність визначення координат зростає. Це 
обумовлено кількістю НКА, сигнали з яких прий-
няті приймачем до роботи і величиною G-DOP – 
фактором геометричного розташування робочого 
сузір’я супутників. 

Порівняння точності визначення координат 
ПАК  «MilChat» «Кpoпивa», «Укpoп», «Аrtos» і 
«Бaзaльт-М» за 30 хвилин перебування на позиції 
представлено на (рис. 2.). Найнижча точність у 
ПАК «Укроп» − 20м, у «MilChat» і «Аrtos»  скв 
складає 2,5 м і 3 м відповідно, найвища ж точність 
визначення координат у «Базальт-М» і «Кропива» – 
1 м і 0,75 м відповідно. 

 

 
 

Рис. 2. Тoчнiсть визнaчення кoopдинaт ГIС в 
метpax пiсля 30 xвилин пеpебувaння нa позиції 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що з 
розглянутих у роботі ПАК найвищу точність 
продемонстрували СН-3003М «Базальт-М» та 
«Кропива». 

У літературі є велика кількість наукових праць,  
присвячених дослідженню джерел похибок GPS та 
їх впливу на точність визначення координат.  
Проте, у таких наукових працях не досліджува-
лося питання подавлення GPS-сигналів військови-
ми засобами РЕБ. 

При дослідженні перешкод, що можуть впли-
вати на точність визначення координат, було зо-
середжено увагу на одній перешкоді  лініях електро-
передач. Було встановлено що лінії електропере-
дач, якщо під ними проводити визначення коорди-
нат, спричиняють додаткову похибку всіх прила-
дів використаних у дослідженні від 3 до 6 метрів; 
високовольтні ж лінії електропередач, при визна-
ченні під ними координат спричиняють додаткову 
похибку від 20 до 50 метрів.  

Отже при визначенні координат незалежно від 
приладу доцільно знаходитись якомога далі від 
ліній електропередач. 
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Висновки 
 

На основі проведених досліджень з’ясовано, 
що ГНСС зовнішні фактори впливають на точ-
ність та час визначення координат. Дані резуль-
тати задовольняють вимоги до топогеодезичної 
прив’язки позицій, постів і пунктів РВ і А.  

Зa aнaлiзoм точності визначення координат 
найвищу точність продемонстрували СН-3003М     
«Базальт-М» та ПАК «Кропива». Решта засобів 
відповідають вимогам щодо точності топогеоде-
зичної прив’язки, але показали дещо гірший ре-
зультат у порівнянні з СН-3003М  та ПАК «Кро-
пива».  

Провівши порівняння точність визначення ко-
ординат програмним забезпеченням через 30 хви-
лин перебування на позиції – найгірша точність у 
програмного забезпечення Укроп – 20 метрів, 
середня точність у MilChat і Артос 2,5 і 3 метри 
відповідно, найкраща ж точність визначення коор-
динат у Базальта М і Кропиви «Мапи» 1 і 0,75 
метрів відповідно. 
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The aim of the article is to present the results of 
the analysis of global navigation satellite systems 
(GNSS) and geographic information systems (GIS) in 
military units on the example of software and 
hardware complexes (PAC) "Kpopyva", "Ukpop", 
"Artos" and "Basalt-M", in particular comparison of 
the accuracy of determination of coordinates by 
devices in relation to the catalog of coordinates of 
geodetic points and the list of coordinates of points of 
special geodetic networks. Results. Theoretical, 
methodical and practical problems of using PAK 
"Kpopyva", "Ukpop", "Artos" and "Basalt-M" in 
troops to determine coordinates have been studied. 
Scientific novelty. The need for this study is due to 
the fact that although PJSC "Kpopyva", "Ukpop" and 
"Artos" are approved for use in the Armed Forces of 
Ukraine, and "Basalt-M" is in service, the comparison 
of coordinate accuracy and recommendations for use 
has not been made. 

Key words: geoinformation systems, geoinformation 
systems of military purpose, coordinates, software, 
geodetic point. 
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Робота присвячена вивченню можливості засто-

сування призмових відбивачів для моніторингових 
спостережень рухомих та нерухомих об’єктів. 
Запропоновано конструкцію кулькового відбивача 
із сферичною поверхнею та стандартним рефлек-
тором. Розглянуті можливості швидкого кріп-
лення відбивачів за допомогою неодимових маґне-
тів. 
Ключові слова – сферичний відбивач; елек-

тронний тахеометр; трипельпризмові відбивачі; 
моніторинг.  

 
Вступ 

 

Для точного позиціювання цілей під час спосте-
режень застосовують різноманітне їх маркування 
[Костецька Я. М., 1986], [Костецька Я. М., 2000]. 
Останнім часом на ринку появились різноманітні 
приладдя які дозволяють з високою точністю і з 
мінімальними затратами часу встановлювати спе-
ціальні візирні цілі на об’єктах спостережень. Для 
моніторингових спостережень особливу увагу 
приділяють різноманітним трипельпризмам, круг-
овим і плівковим відбивачам. Фірмами виробника-
ми пропонується великий асортимент міні відби-
вачів, які можуть бути застосовані у різних ситуа-
ціях моніторингу. Такі відбивачі, як правило, 
складаються із спеціальних рефлекторів. 
Постановка проблеми. З появою роботизова-

них тахеометрів постала проблема розроблення 
нових відбивачів та їх кріплення на об’єктах 
спостережень. Відбивачі мають забезпечувати ряд 

вимог. Такі відбивачі мають мати надійну конст-
рукцію, забезпечувати точність спостережень, 
кріплення відбивачів має бути максимально спро-
щене і забезпечувати їх незмінне положення у 
процесі вимірювань.   

Зрозуміло, універсального відбивача для усіх 
видів об’єктів і програм спостережень виготовити 
не вдасться, та для досягнення певних цілей мож-
на запропонувати деякі із них. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 

Досліджуючи плівкові відбивачі [Ламбин В., 
2011] показує їх недоліки і переваги над трипель-
призмовими. Відмічається, що плівкові відбивачі є 
набагато дешевші та надаються швидкому закріп-
лені на об’єкті спостереження. Якість плівкових 
відбивачів сильно залежить від матеріалу відбив-
ної поверхні. Віддалі і точність спостереження за-
лежить від розмірів та кута приходу світлового 
сигналу на плівковий відбивач. Автор [Ламбин В., 
2011] відмічає, що беззмінним лідером точних і 
довгобазових спостережень залишається призмові 
відбивачі. 

Трипельпризмові відбивачі повертають світло-
вий промінь, що попав на призму до випромінюва-
ча. Це обумовлене ходом променя у призмі [Дей-
млих Ф., 1970].  Дослідження [Спиридонов Ю. В., 
2004] показують похибки спостережень на приз-
мові відбивачі. Відмічаються незначні величини 
похибок орієнтування та приводяться допустимі 
кути відхилень орієнтування призм по відношен-
ню до віддалеміра. Вказується необхідність визна-
чення постійної поправки комплекту віддалемір – 
відбивач. 

Таблиця 1 
Характеристики точності центрування  

і постійних, моделей відбивачів фірми Leica  

 
В табл.1 наведені основні характеристики від-

бивачів фірми Leica. Точність центрування за-
лежить від матеріалу виготовлення і конструк-
тивних особливостей оправи відбивача. Постійні 
відбивачів різняться між собою в залежності від 
величини рефлектора і віддалі від осі обертання 
відбивача. Нагадаємо, що конструктивно у елек-
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тронних тахеометрах фірми Leica прописано 
постійну від’ємну поправку до усіх відбивачів -
34.4 мм . 

 
Мета статті 

 

Обгрунтування можливості застосування швид-
кого і точного кріплення та центрування призмо-
вих відбивачів для моніторингових спостережень 
рухомих і нерухомих об’єктів. 

 
Виклад основного матеріалу 

 

Кулькові відбивачі з вмонтованою трипель-
призмою недавно появились у геодезичній практиці. 
Їх виготовляють із сталі, мегнетної нержавіючої ста-
лі, алюмінію та пластику. В комплекті до кулькових 
відбивачів пропонують різноманітні підставки і кріп-
лення з неодимового магнету (рис. 1).  

Величини кулькових відбивачі бувають різни-
ми і залежать від діаметру трипельпризми. У про-
дажі зустрічаються діаметрами 45 мм , 32 мм і 
інші. Діаметри призм, які вмонтовують у кулі 
підбирають виходячи із віддалей спостережень і 
також можуть бути різними – 25.4 мм, 12.7 мм.  

 

 
 

Рис. 1. Кулькові відбивачі з підставкою 
 

Поворотні кулькові візирні цілі можуть вико-
ристовуватись в системі високоточних вимірю-
вань  для створення опорних точок Установлюва-
тись такі цілі можуть на спеціальні поворотні опо-
ри (гнізда) декількох типів, які дозволяють повер-
тати сферичний призмовий відбивач в будь-якому 
потрібному напрямку. 

Виготовленням кулькових відбивачів займа-
ються багато зарубіжних фірм таких як Leica, 

Sokkia, GLM Lasermesstechnik GmbH (Німеччина) – 
постачає спеціальні сферичні призмові візирні цілі 
для системи MONMOS. 

Точність саме виготовлення кулькової оправи 
відбивачів проводиться є високою: похибка округ-
лості 0.002 мм. Саме сферична поверхня забезпе-
чує кулі точність центрування на отворах (рис. 2) 
[Pokotylo I., 2020]. Застосування кулькових відби-
вачів різноманітне і найбільш ефективне під час 
виконання високоточних промислових вимірю-
вань, наприклад в корабеле і літако будуванні, ви-
мірювань в режимі стеження або авто наведення. 

 

 
 

Рис. 2. Установлення кулькового відбивача на 
трубному знаку [Pokotylo I., 2020] 

 

Для швидкого закріплення і центрування куль-
кових відбивачів пропонується застосовувати 
шайби з неодимового магнету (рис. 3). Вони 
забезпечують кріплення з вагою 15 кг і більше. 
Такі магнети можуть бути закріплені на неметале-
вих конструкціях за допомогою дюбелів, шурупів 
або ґвинтів. На металевих поверхнях кріплення 
може бути виконано безпосередньо зі центруван-
ням через отвір шайби.  

Відбивачі можуть виготовлятись із різноманіт-
ними маґнетними підставками. Такі підставки 
можуть бути різної форми і виготовлені з різних 
матеріалів, для прикладу із алюмінію або пласт-
маси в конструкцію яких умонтовують маґнети 
(рис. 4). 

 

  

 

Рис. 3. Неодимові шайби маґнети 
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Рис. 4. Кульковий відбивач  
на спеціальній підставці 

 

Нами запропонований та виготовлений кулько-
вий відбивач із мініпризмою. Центрування та закріп-
лення на конструкціях цього відбивача пропону-
ється виконувати з використанням магнітної шай-
би (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Конструкція кулькового відбивача  

із використанням рефлектора міні призми типу 
GPM 101 та магнітним кріпленням 

 

В якості відбивача запропоновано застосувати 
рефлектор типу GPM 101 або GPM 111 (рис. 6) фірми 
Leica. Це дає можливість його заміни та викорис-
тання у других відбивачах та їх конструкціях. 

 
Рис. 6. Рефлектор типу GPM 101  

Кульковий відбивач виготовлений із сталі, яка 
реагує на маґнет. Може бути застосована і намаґ-
нечена куля. 

Конструкцію кульки можна змінити для кори-
гування постійної відбивача.  

Спостереження по визначенню постійної поправ-
ки бажано виконувати в комплекті із застосовува-
ним електронним тахеометром. Постійну відбива-
ча пропонується визначати на спеціальних базисах 
(в лабораторних умовах), або в польових умовах 
по подвійним створним спостереженням. Для цьо-
го на рівній, горизонтальній, з кутом нахилу 1°-2° 
ділянці місцевості створюють створ довжиною 
приблизно 30 м. Початкову і кінцеву точки створу 
закріплюють штативами з підставками для уста-
новлення електронного тахеометра. Приблизно по 
середині створу строго у створі встановлюють під-
ставку (тичку) для кріплення відбивача. Вибира-
ють програму спостережень тахеометра на відби-
вач з постійною поправкою рівною нулю. Спосте-
реження виконують з першої точки на другу і 
третю.  





−=

−=

−−

−−

13131.

12121.

pdd
pdd

вим

вим     .               (1) 

Різниця горизонтальних проєкцій виміряних 
ліній дасть проєкцію лінії два–три без впливу 
постійної поправки відбивача: 

21.31.32 −−− −= вимвим ddd   .       (2) 
Для визначення постійної поправки необхідно 

виконати спостереження з третьої (кінцевої точки 
польового базису) на першу і другу:  





−=

−=

−−

−−

21313.

22323.

pdd
pdd

вим

вим        .          (3) 

Виміряну горизонтальну проєкцію лінії три-
два порівнюють із обчисленою два-три із першої 
установки тахеометра. Постійну поправку знахо-
дять як різницю виміряної горизонтальної проєк-
ції по лінії три-два і обчисленої: 
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23.322 −− −= вимddp        .         (4) 
Аналогічні обчислення виконують по лінії два-

один.  

23.13.12 −−− −= вимвим ddd    .      (5) 

21.121 −− −= вимddp          .        (6) 
У результаті двічі отримують величину постій-

ної поправки 1p  і 2p , їх оцінюють і приймають 
середнє значення.  

Для спостережень рухомих цілей пропонується 
використання призм із 360° видністю (рис. 7). Такі 
призми можуть бути встановлені як в горизон-
тальному так і в вертикальному положенні.  

 

 
 

Рис. 7. Міні призма кругової видності 360°  
 

Незважаючи на невеликі розміри міні відби-
вачів вони забезпечують виконання вимірювань 
400 м і більше. Для збільшення віддалі спостере-
жень можна застосовувати більші рефлектори. 

 
Висновки 

 

1. Запропоновано конструкцію кулькового від-
бивача із змінним рефлектором. 

2. Показана можливість застосування кулько-
вих відбивачів на маґнетній основі для моніторин-
гових спостережень за рухомими і нерухомими 
цілями. 

3. Розроблена програма визначення постійних 
відбивачів в польових умовах. 
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The work is devoted to the study of the possibility of 

using prism reflectors for monitoring observations of 
moving and stationary objects. The design of a ball 
reflector with a spherical surface and a standard reflector 
is proposed. Possibilities of fast fastening of reflectors by 
means of neodymium magnets are considered. 
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МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 
ДАНИХ ДЛЯ СТРІЛЬБИ НАЗЕМНОЇ 

АРТИЛЕРІЇ 
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Юрій Щавінський 
 

Національна академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану 32, 

Львів, 79012, Україна, Е-mail: zolottse@asv.dod.ua 
 
Поставлено проблему удосконалення процеду-

ри метеорологічного забезпечення стрільби арти-
лерійських систем, вирішення якої потребує нині 
для прийняття системних і технічних рішень з ме-
тою підвищення точності стрільби. Проведений 
аналіз сучасного стану технічних засобів і прила-
дів метеорологічної підготовки стрільби в арти-
лерійських підрозділах засвідчує, що не в повній 
мірі виконуються сучасні вимоги необхідної опе-
ративності і точності метеорологічного забезпе-
чення. За результатами аналізу виконаного комп-
лексу наукових досліджень встановлено необхід-
ність в системі метеорологічного забезпечення шля-
хом розроблення ефективного алгоритму визначення 
дійсних метеорологічних елементів на траєкторії 
руху снаряду (міни) та доведення результатів зонду-
вання до терміналів артилерійських систем. 
Ключові слова: зовнішня балістика; будова атмо-

сфери; геоінформаційне забезпечення передачі да-
них зондування атмосфери; алгоритм розрахунку 
метеорологічних параметрів. 

 
Вступ 

 
Метеорологічна підготовка стрільби артилерії 

полягає у визначенні відхилень від табличних: 
температури, вологості повітря, тиску атмосфери, 
напрямку і швидкості вітру. Без їх точного визна-
чення неможлива ефективна стрільба артилерійсь-
ких систем (АС) в сучасних умовах ведення бойо-
вих дій. Артилерійські частини і підрозділи отри-
мують метеорологічні дані, які необхідні для під-
готовки стрільби, від метеорологічних підрозділів 
ракетних військ і артилерії (РВ і А), на озброєнні 
яких є артилерійські метеорологічні станції, і 
метеорологічних постів, оснащених різного роду 
метеорологічними комплектами. 

На озброєнні метеорологічних підрозділів для 
забезпечення точної стрільби АС знаходяться зраз-
ки, які не в повній мірі забезпечують своєчасними 
і точними метеоданими артилерійські підрозділи. 
Час повного зондування атмосфери зондами та 
доведення метеобюлетенів до артилерійських під-

розділів, на озброєнні яких знаходяться АС, пере-
вершує 1,5–2 години. При складанні метеобю-
летенів застосовується метод інтерполяції вимірів 
метеоданих в шарах з різницею висот у нижній 
точці траєкторії 100-400 м в верхній точці траєкто-
рії 800-1000 м, що впливає на точність визначення 
установок для стрільби. Також відсутня можли-
вість визначати  вертикальну складову швидкості 
вітру для врахування її впливу на рух снаряду 
(міни) на траєкторії. Зазначені недоліки потребу-
ють для досягнення потрібного ступеню вогневого 
ураження противника залучати значні матеріальні 
ресурси та збільшувати час на виконання вогневих 
завдань. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
На сьогодні відома велика кількість джерел, в 

яких зазначені результати наукових досліджень 
впливу метеорологічного забезпечення на точність 
стрільби артилерійських систем. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій [Адаменко (2018), Доро-
фєєв (2019), Майстренко (2010)] показав, що сві-
товою тенденцією розвитку метеорології є збіль-
шення частки досліджень щодо активного впрова-
дження в практику можливості побудови полів 
розподілу метеоелементів. В роботі [Беляков 
(2011)] запропоновані організаційні способи удос-
коналення оперативності доведення метеорологіч-
ної інформації до АС. Порівняння висот траєкто-
рій снарядів при навісній стрільбі різних АС на 
різні дальності дає можливість запропонувати спо-
сіб доведення проміжного метеобюлетеня «Метео-
середній», не чекаючи завершення зондування до 
максимальної висоти в 30-40 км. Багаточисельни-
ми дослідженнями встановлено [Бабков (2011), 
Данилов (2010) Прусов (2005)], що в залежності 
від форми рельєфу, ширини, висоти, крутизни 
схилів та напрямку вітру відносно поперечного 
перерізу виміряний напрямок вітру приладами 
метеопосту на висоті 2,7 м в точці вогневої позиції 
АС може бути зовсім протилежним розподілу по-
вітряних мас з висотою вище 200 м. Враховуючи 
вимогу прихованості розташування на місцевості 
АС в низинах, ущелинах, ярах, таке явище приво-
дить до аномальної залежності розподілу напрям-
ку і швидкості вітру від баричного градієнта – не у 
відповідності з правилами складання метеонабли-
женого за даними метеопосту. Для врахування та-
ких особливостей необхідне математичне моде-
лювання атмосферних процесів. Особливо акту-
альним є створення та використання математич-
них моделей в умовах складної підстилаючої 
поверхні та в горах. В сучасних умовах розроблені 
багато цивільних математичних моделей для мо-
делювання атмосферних процесів – RAMS, MM5, 
моделі МАТАТЕ, CALMET, CALPUFF та багато 
інших [Данилов (2010), Прусов (2005), Трофи-
менко (2010), Mingalev (2014)].  
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Математичне моделювання як правило, тільки 
доповнює результати вимірів метеоелементів між 
пунктами заміру, але вони вирішують чисто ци-
вільні прикладні питання будови атмосфери та  
малопридатні для використання в процесі метео-
рологічного забезпечення точності стрільби арти-
лерійських систем. 

 
Мета роботи 

 
Розроблення нових засобів метеорологічного 

забезпечення стрільби артилерії та пошук ефек-
тивних прийомів і технічних рішень з урахуван-
ням новітніх технологій. 

 
Основний матеріал 

 
Аналіз складових розрахованих похибок пов-

ної підготовки в дальності і напрямку та вага 
метеорологічної підготовки стрільби в загальній 
системі похибок повної  підготовки вказує на важ-
ливість метеорологічного забезпечення стрільби 
АС особливо на середніх і великих дальностях, 
необхідність оперативного доведення метеороло-
гічних даних та підвищення точності їх вимірів 
[Теоретичні основи стрільби і управління вогнем 
артилерії, 2004]. Як свідчить практика, геолокація 
GPS-трекінг, технологічно присутня у більшості 
сучасних пристроїв, створених з використанням 
елементної бази мікроелектроніки і спрямованих 
на вимірювання відповідних даних для забезпе-
чення практичних цілей.  

На практиці при проведенні вимірювань метео-
елементів похибки визначенні в різних шарах 
температури можуть складати 1-4ºС, похибки у

визначенні напрямку вітру – 1-3 великих поділки 
кутоміру та швидкості вітру – 1-4 м/с [Ткачук 
(2015)]. В сумі така похибка вимірювань може 
привести при визначенні поправки на ефективній 
дальності стрільби АС до відхилень по дальності 
до 270 м, в напрямку – до 0-05. А повне невраху-
вання відхилення метеоумов від табличних може 
призвести до похибки у 1-2 км. Завданням метео-
рологічної підготовки стрільби АС є визначення 
реальних відхилень метеорологічних умов від 
табличних для розрахунку поправок при визна-
ченні установок для стрільби АС на основі повної 
підготовки, як основного способу стрільби на 
ураження [Теоретичні основи стрільби і управ-
ління вогнем артилерії, 2004]. 

При значному віддаленні вогневої позиції від 
метеостанції з великою долею ймовірності можна 
сказати про те, що існує також різниця показників 
розподілу метеоелементів у нижніх шарах атмо-
сфери для вогневої позиції та метеостанції. Чим 
неоднорідніша підстиляюча поверхня і чим інтен-
сивніші турбулентність та конвекція, тим товстіше 
нижній шар атмосфери і сильніше гальмуються 
повітряні потоки. Це припущення підтверджуєть-
ся результатами зондування здійсненого в умовах 
проведення експерименту з використанням метео-
рологічної станції «Радіотеодоліт-УЛ», розробле-
ної ТОВ «ТЕХПРИЛАД» (м. Львів). При цьому, 
виявлена нелінійність зміни метеоелементів з ви-
сотою (рис. 1, 2) та їх невідповідність складеному 
за таблицями метеобюлетеню з балістичними від-
хиленнями метеоелементів для висот входу, що 
відповідають максимальній висоті траєкторії руху 
снаряду (міни).  

 

 
Рис. 1. Графіки зміни швидкості вітру  

з висотою ( ) і його балістичне відхилення ( ) 

 
Рис. 2. Графіки зміни дирекційного кута вітру  
з висотою ( ) і його балістичне відхилення ( ) 
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Тому існує потреба в удосконаленні способу 
розрахунку впливу розподілених з висотою метео-
елементів на політ снарядів (мін) на траєкторії, 
що значно чинить вплив на точність стріль- 
би АС. 

Враховуючи структуру комплексів засобів 
автоматизації в підрозділах РВ і А та можливість

 передачі пошарового зондування атмосфери, є 
можливість автоматизувати процес урахування 
дійсного розподілу метеоелементів на політ сна-
ряду за алгоритмом розв’язку системи диферен-
ціальних рівнянь, яка моделює вплив фізичних 
процесів в атмосфері на формування траєкторії 
снаряда 
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де 0m  − маса снаряда; ( )yρ  − залежність густини 

з висотою; ( )yg  − гравітаційне прискорення; 

( ) ( ) ( )[ ]tztytx ,,  − координати снаряда в довіль-
ний момент часу t відносно системи координат, 
прив’язаної до місця старту; ( ) ( ) ( )[ ]tututu zyx ,,  − 

компоненти вектора швидкості снаряда; 
( ) ( )[ ]ywyw zx ,0,  − компоненти вектора швидкості 

переміщення повітряних мас у горизонтальних шарах 
атмосфери;  

( ) ( )[ ] ( )[ ]222 ywuuywutV zzyxx −++−=  

− відносна швидкість руху снаряда з урахуванням 
вітру; ( )tC D  – сумарний коефіцієнт аеродинаміч-
ного опору, розрахований на основі дослідів, 
виконаних в праці [R.L. McCoy, 2012]. 

На основі технічних можливостей зондування 
метеостанцією “Радіотеодоліт-УЛ”, розроблений 
алгоритм визначення та доведення пошарового 
розподілу метеоелементів з висотою та розрахун-
ку їх впливу на політ снаряда, що базується на чи-
сельному інтегруванні системи рівнянь руху сна-
ряда в атмосфері (1). Відзначимо, що враховуючи 
можливості метеорологічного комплексу визна-
чення дійсного тиску та вологості в кожному шарі 
отримуємо можливість більш точного розрахунку 
впливу цих елементів на рух снаряду в атмосфері. 

З аналізу співвідношень для обчислення таких 
метеопараметрів як щільність та волога випливає, 
що вологість повітря впливає на два параметра 
системи диференційних рівнянь руху, які необхід-
но враховувати для підвищення точності розрахун-
ків, – густини та швидкості поширення звуку. 
Технічні можливості розробленого метеорологіч-
ного комплексу “Радіотеодоліт-УЛ” дають змогу 
враховувати точну залежність від вологості щіль-
ності повітря та швидкості звуку на траєкторії, 
розраховану з використанням системи диферен-
ціальних рівнянь руху снаряда. 

 

Висновки 

1. Використання технічних можливостей метео-
рологічного комплексу «Радіотеодоліт-УЛ», запро-
понованого алгоритму врахування дійсного розпо-
ділу метеорологічних елементів з висотою з ураху-
ванням впливу рельєфу підстилаючої поверхні при 
визначенні установок для стрільби АС розрахун-
ком системи диференційних рівнянь дозволить 
удосконалити систему метеорологічного забезпе-
чення стрільби АС.  

2. Розрахунок установок для стрільби артиле-
рійських систем виконується шляхом залученням 
рівнянь стану атмосфери, внаслідок чого уточнено 
вплив розподілу вологості з висотою на густину 
оточуючого середовища та швидкість поширення 
звуку, а також врахування впливу реального роз-
поділу метеоелементів вздовж траєкторії. 

3. Напрямком подальших досліджень може 
бути створення моделі метеорологічних умов в 
районі вогневих позицій при виконанні вогневих 
завдань АС, що дозволить оптимізувати методику 
зондування метеостанціями, планування місця і 
часу зондування. 
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The problem of improvement of procedure of the 

meteorological providing of firing of the artillery 
systems, the decision of which requires presently for 
the decision-making systems and technical with the 
purpose of increase of exactness of firing, is put. The 
conducted analysis of the modern state of hardware’s 
and devices of meteorological preparation of firing 
certifies in artillery subsections, that the modern 
requirements of necessary operativeness and exactness of 
the meteorological providing are executed not in a 
complete measure. As a result of analysis of the 
executed complex of scientific researches a necessity 
is set in the system of the meteorological providing by 
development of effective algorithm of determination 
of actual meteorological elements on the trajectory of 
motion to the shell (mines) and leading to of sounding 
results to the terminals of the artillery systems. 

Key words: external ballistic; geoinformation 
support of the data communication of the sounding 
atmosphere; calculation algorithm of the 
meteorological parameters. 



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

98 
 

УДК 629.7.01 
 

ОСОБЛИВОСТІ БОЙОВОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИЧНИХ 
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ 
КОМПЛЕКСІВ ІІ КЛАСУ 

 
Вадим Пашковський, Ігор Матала  

 
Науковий центр Сухопутних військ НАСВ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану 32, Львів, 

79012, Україна, Е-mail: zolottse@asv.dod.ua 
 

Проведено аналіз застосування безпілотних 
авіаційних комплексів (БпАК) ІІ класу в ході 
сучасних локальних збройних конфліктів і під час 
проведення операції Об’єднаних сил /Антитеро-
ристичної операції (ООС/АТО) на Сході України 
протягом 2014-21 років. Визначено основні типи 
класів БпАК, яких потребують Сухопутні війська 
Збройних Сил України. Обґрунтовано вимоги до 
основних тактико-технічних характеристик БпЛА, 
що повинні враховуватись при плануванні політ-
них завдань з ведення повітряної розвідки. 
Ключові слова: операція Об’єднаних сил, 

безпілотний авіаційний комплекс ІІ класу, бойове 
застосування безпілотних авіаційних комплексів, 
вибір маршруту польоту. 

 
Вступ 

 
Починаючи з 2014 і по теперішній час Україна 

та її Збройні Сили зіштовхнулись з важкими 
випробуваннями, пов’язаними з анексією Криму 
та спалахом сепаратизму на сході України за зброй-
ної підтримки, так званих, «ополченців» ДНР і 
ЛНР, Російською Федерацією та зі збройною агре-
сією Російської Федерації проти нашої держави, 
складовими якої є окупація Криму та війна, яку 
веде Росія та її маріонеткові незаконні збройні 
формування на Сході України. Станом на початок 
російської збройної агресії проти України, на той 
час Збройні сили (ЗС) України фактично не мали 
власних сучасних безпілотних літальних апаратів, 
авіаційних комплексів. Наявні на озброєнні По-
вітряних Сил ЗС України Ту-141 «Стриж» та ВР-
143 «Рейс» на сьогодні є морально застарілими і 
подальше їх застосування є дедалі проблематич-
ним. Гостру потребу в безпілотних літаках-розвід-
никах спершу взялись задовольняти волонтери, 
адаптуючи цивільні апарати до вимог військових. 
Так, зокрема, були створені БпАК «Фурія», 
«Кажан-1», PD-1 [Згурец (2015)]. Але спочатку 
вони були недосконалими і не могли виконувати 
того спектру завдань, що на них покладались. За 
часів СРСР на території України розробленням 
БпАК офіційно займались фахівці заводу «Анто-
нов», який був спроможний відновити такі розроб-

ки і серійне виробництво, але через недостатнє 
фінансування цього не сталось, на сьогодні заці-
кавленість проявляють лише волонтерські рухи, 
які здебільшого і забезпечують БпЛА підрозділи, 
що беруть участь в операції Об’єднаних сил 
(ООС/АТО). Оскільки Збройні сили України все 
ще перебувають на етапі реформування, а укра-
їнські військові підрозділи виконують завдання в 
ході операції Об’єднаних сил на Сході України та 
у складі миротворчих сил у багатьох регіонах сві-
ту, стає зрозумілим, що досвід застосування БпАК 
у воєнних конфліктах сучасності набуває для 
України особливого значення. Сьогодні Збройні 
Сили поряд з іншими силовими структурами 
України, стоять на захисті територіальної ціліс-
ності молодої української держави, ослабленої 
попереднім проросійським керівництвом і внут-
рішніми негараздами суспільства. Відсутність на 
першому етапі збройного протистояння на оз-
броєнні української армії такого засобу повітряної 
розвідки, як безпілотні літальні апарати, давала 
себе взнаки. Підрозділи Сухопутних військ і ін-
ших силових структур через брак розвідувальної 
інформації зазнавали непоправних втрат, як у 
живій силі, так і в техніці. В той же час, против-
ник, який тоді вже мав на озброєнні сучасні без-
пілотні літальні апарати, вистежуючи пересування 
наших колон та місця дислокування українських 
військ, наносив прицільний мінометний і арти-
лерійський вогонь по розташуванню наших військ. 
Саме це спонукало керівництво держави до актив-
ного пошуку шляхів забезпечення Збройних сил 
України безпілотними авіаційними комплексами 
ІІ класу. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Як свідчать результати вивчення та проведення 

досліджень під час тактичних навчань з військо-
вими формуваннями Сухопутних військ України 
сучасні БпАК усіх класів представляють собою 
складні функціональні системи. До їх складу вхо-
дять один або декілька безпілотних літальних апа-
ратів з наземною системою дистанційного управ-
ління, засоби зв’язку і передавання даних, засоби 
технічного обслуговування та забезпечення засто-
сування БпЛА.  

Застосування БпАК повинно забезпечуватись 
за умов виконання наступних вимог: 

виконувати повітряну розвідку у будь-який час 
доби та пори року, в умовах протидії ППО против-
ника та складної радіоелектронної обстановки; 

бути придатними для використання в будь-
яких фізико-географічних умовах. БпЛА має бути 
здатним виконувати завдання над горами з висот-
ою вершин до 2500 м над рівнем моря; 

експлуатація складових та БпАК, в цілому, 
повинна забезпечуватись в таких умовах: темпера-
тура застосування від –30 до +40 °С; вологість 
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повітря до 10 % при температурі +40 °С; швид-
кість вітру у приземному шарі – до 15 м/с; бортова 
апаратура БпЛА повинна бути стійкою та міцною 
за умов впливу механічних ударів. 

В залежності від типу та свого призначення 
безпілотні авіаційні комплекси можуть застосову-
ватися для вирішення широкого спектру військо-
вих завдань: від стратегічного і оперативного рів-
ня до тактичного, включаючи виконання завдань в 
інтересах окремого військовослужбовця. При цьо-
му основними напрямками їх застосування зали-
шаються повітряна розвідка та спостереження за 
полем бою, радіоелектронна боротьба, зв’язок і 
ретрансляція, вогневе ураження наземних цілей, 
створення мішеної обстановки. У найближчому 
часі – застосування їх для ураження повітряних 
цілей.  

Свої завдання за призначенням безпілотні авіа-
ційні комплекси вирішують за допомогою БпЛА, 
які у порівнянні з пілотованими літальними апара-
тами мають високу живучість, малу ймовірність 
виявлення і ураження засобами ППО при надзвичай-
ній ефективності бортових комплексів розвідки, а 
також відносно невисокою вартістю закупівлі та 
експлуатації. Їх вартість і експлуатаційні витрати 
у десятки разів менші ніж у пілотованих літаків. А 
живучість висока за рахунок малої радіолокацій-
ної та оптичної помітності, можливості польоту на 
гранично малих висотах. 

На безпілотні літальні апарати покладаються 
завдання тривалого спостереження за великими 
територіями, цілевказівки вогневим засобам ура-
ження, постановки радіоелектронних завад засо-
бам протиповітряної оборони та ретрансляції радіо-
сигналів. Перспективним є застосування безпілот-
ної авіації для вирішення ударних завдань,  проти-
ракетної оборони, дальнього радіолокаційного 
спостереження. Сьогодні сміло можна стверджу-
вати, що одним з найважливіших напрямків роз-
витку засобів повітряної розвідки є створення та 
використання у військових цілях саме безпілотних 
авіаційних комплексів оснащених багатофункціо-
нальними літальними апаратами.  

У збройних силах провідних країн світу знач-
ний інтерес до БпЛА пояснюється тим, що за їх 
допомогою у масштабі часу, який наближається 
до реального, забезпечується ефективне виконан-
ня наступних завдань: ведення усіх видів розвідки 
бойових порядків противника у тактичній та опе-
ративно-тактичній глибині; контроль за перемі-
щенням військ, підрозділів і окремих об’єктів; 
виявлення цілей для ураження та їх підсвічування; 
безпосереднє ураження цілей (для ударних БпЛА); 
контроль за результатами ураження цілей. 

Тактичні безпілотні авіаційні комплекси ІІ кла-
су, виходячи зі своїх тактико-технічних характе-
ристик так можливостей, призначені для ведення 
детальної розвідки з метою забезпечення з’єднань 

та частин ОТУВ, а також підрозділів ракетних 
військ і артилерії розвідувальною інформацією. 

Загалом, до класу «Тактичні (оперативно-так-
тичні)» (ІІ Клас Cередні) відносять БпАК за наступ-
ними ознаками: військове формування в інтересах 
якого застосовується БпАК – бригада Сухопутних 
військ  (оперативно-тактичне угрупування); радіус 
дії – від 50 до 200 км (зона прямої видимості); 
робоча висота ведення повітряної розвідки – до 
5400 м; злітна маса БпЛА – 150-600 кг. 

При розробці вітчизняних безпілотних авіацій-
них комплексів інженери та конструктори зіштовх-
нулись з рядом науково-практичних та виробни-
чих проблем, які необхідно розв’язувати у стислі 
терміни [Клюшников (2014)]. Зокрема, до таких 
проблем, слід віднести наступні: 

відсутність єдиного обліку парку безпілотних 
авіаційних комплексів вітчизняного виробництва 
(зразків, які можуть виготовлятись за ліцензією) 
для визначення зразків (типів), що необхідно за-
купити у найближчий час. При цьому основними 
критеріями під час вибору зразків БпЛА вважа-
ються не тільки існуючі оперативні та тактичні 
вимоги до БпАК, а також відповідність їх призна-
ченню, заявленим льотно-технічним характеристи-
кам (ЛТХ) та показникам конкурентоздатності (на-
дійність, ремонтопридатність, транспортабельність, 
технологічність, екологічність, вартість тощо); 

недостатня ефективність дослідних випробу-
вань, запропонованих вітчизняними виробниками 
БпАК, оцінювання їх відповідності визначеним 
критеріям, повноти та якості їхньої реалізації на 
зразках, що випробуються (досліджуються); 

тривалий процес закупівлі обраних БпЛА для 
проведення випробувальної експлуатації (застосу-
вання) на полігонах; 

несвоєчасність уточнення за результатами за-
стосування (досліджень) усіх вимог до БпАК різ-
них класів і типів. 

Лише за умови вирішення нагальних проблем 
у комплексі в подальшому буде необхідно: 

уточнити та доповнити Концепцію застосуван-
ня БпАК у Збройних Силах України; 

розробити оперативно-стратегічні вимоги (ОСВ) 
до безпілотних авіаційних систем (БпАС), в яких 
повинна передбачатись інтеграція БпАС у єдиний 
інформаційний простір (єдине інформаційно-керую-
че поле) Збройних сил, можливість застосування (ін-
тегрування) з іншими бойовими системами (назем-
ними, повітряними, морськими), відповідність БпАС 
(БпАК) загальним потребам перспективних об’єд-
нань, спільних операцій у парадигмі війн нових 
поколінь, узгодження розвитку БпАС (БпАК) з 
удосконаленням систем управління, зв’язку та ін-
форматизації збройних сил; 

організувати модернізацію найбільш доскона-
лих БпЛА за результатами проведення дослідної 
експлуатації на полігонах; 
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визначити перелік та потребу БпАК різного при-
значення для укомплектування військових форму-
вань тактичного рівня Сухопутних військ України. 

Оптимальний шлях розв’язання вищезазначе-
них проблем повинен обиратися з урахуванням 
реального оснащення БпАК військових форму-
вань, які беруть участь в  операції об’єднаних сил 
на Сході України, фінансової спроможності нашої 
держави та вимоги принципу «ефективність – вар-
тість – час». 

Водночас необхідно вирішувати організаційні 
питання стосовно застосування БпАК, такі як: 

поетапне створення та вдосконалення існую-
чих організаційно-штатних структур частин і під-
розділів БпАК з урахуванням досвіду випробу-
вальної експлуатації конкретних зразків БпАК та 
досвіду застосування їх у бойових умовах на Схо-
ді України; 

створення цілісної системи підготовки фахів-
ців з бойового застосування, технічного обслуго-
вування та ремонту сучасних БпАК з урахуванням 
досвіду провідних країн світу [Загорка (2012)]. 

 
Мета статті 

 
Визначення необхідності оснащення підрозді-

лів Сухопутних військ сучасними безпілотними 
авіаційними комплексами, що спроможні вести 
повітряну розвідку в умовах сучасного бою, опти-
мальної організаційно-штатної структури підроз-
ділів БпАК. 

 
Основний матеріал 

 
У Збройних Силах України сьогодні формуєть-

ся достатньо виважене розуміння необхідності 
оснащення БпЛА підрозділів всіх видів Збройних 
Сил України, Десантно-штурмових військ, Сил 
спеціальних операцій тощо. У цьому контексті іс-
нує нагальна потреба в оперативному відпрацю-
ванні відповідних (належних) документів та про-
цедур, сформувати дієві організаційно-штатні 
структури в родах і видах військ, які оснащуються 
сучасними БпАК ІІ класу. При цьому важливо 
врахувати досвід застосування тактичних БпАК у 
локальних війнах і конфліктах останнього десяти-
річчя, а також набутий досвід експлуатації та об-
слуговування БпАК, що були надані підрозділам 
ЗС України волонтерськими організаціями та 
приватними особами. 

Разом з цим, перспектива оснащення військо-
вих формувань розвідувальних органів і ракетних 
військ та артилерії, що входять до складу Сухо-
путних військ, дозволить суттєво підвищити ефек-
тивність застосування військових формувань у 
реальних бойових умовах. 

Виходячи з призначення та покладених завдань 
того чи іншого роду військ, досвіду застосування 
БпАК провідними країнами світу, спектру завдань 

щодо забезпечення розвідувальною інформацією 
командирів і штабів військових формувань Зброй-
них Сил та інших силових структур України для у-
часті у проведенні міжвидових, міжвідомчих та 
багатонаціональних операцій як у мирних умовах, 
так і під час урегулювання кризових ситуацій та 
війни, доцільно у схемі перспективної системи 
повітряної розвідки за допомогою БпАК мати на 
озброєнні наступні класи: 

оперативно-тактичні (масою від 300 до 1000 кг, 
радіусом дії до 700 км); 

тактичні (масою до 300 кг, радіусом дії 150-
300 км); 

БпЛА поля бою (масою до 50 кг, радіусом дії  
50-150 км); 

мікро-БпЛА (масою до 1кг, радіусом дії до  
20 км) [Згурец (2015)]. 

Найбільш доцільною організаційно-штатною 
структурою для тактичних БпАК ІІ класу є ескад-
рилья, до складу якої повинні входити дві-три пус-
кові ланки та виконувати завдання в інтересах так-
тичного угруповання військ на глибину до 80 км.  

Загальними бойовими завданнями для військо-
вих частин і підрозділів, що спроможні виконува-
ти БпАК в інтересах видів Збройних Силах Украї-
ни, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних 
операцій тощо є: 

здобування даних про противника, місцевість і 
радіаційну обстановку, що необхідні командуван-
ню для організації, планування та виконання бойо-
вих завдань; 

уточнення місцезнаходження цілей для ура-
ження ракетними та артилерійськими частинами і 
підрозділами; 

уточнення даних про противника безпосеред-
ньо перед атакою (ударом), контратакою (контру-
даром), введенням в бій (битву) других ешелонів, 
оперативних маневрених груп, висадкою повітря-
них десантів;  

встановлення результатів ударів авіації, ракет і 
вогню артилерії для визначення ступеню уражен-
ня об’єктів та контролю дій особового складу то-
що. 

Вищезазначені завдання можуть виконуватись 
послідовно і складати основний зміст попередньої, 
контрольної повітряної розвідки та дорозвідки.  

Часткові бойові завдання можуть включати 
конкретні об’єкти (маршрути) повітряної розвід-
ки, способи і час ведення розвідки, форму, час і 
місце подання здобутих розвідувальних даних. 

Виходячи з досвіду застосування БпЛА  у 
локальних збройних конфліктах в Іраку, на Близь-
кому Сході, а також бойового застосування під-
розділів БпАК на Сході України, найбільш ефек-
тивними формами їх застосування є: 

одночасний політ декількох БпЛА; 
послідовні польоти одного БпЛА. 
Одночасний політ декількох БпЛА здійснюєть-

ся з метою збору даних про противника та місце-
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вість в обмежений період часу. На відміну від по-
льотів одного БпЛА політ декількох дає змогу 
уникнути помилки у визначенні кількісного скла-
ду противника під час його переміщення. Крім то-
го, одночасний політ підвищує ймовірність подо-
лання щільної ППО противника. Він може здійсню-
ватись на широкій або вузькій ділянці лінії зіткнення 
сторін з використанням усіх БпЛА, що знаходяться в 
боєготовому стані, або ж їх частиною. 

Польоти одним БпЛА здійснюються для отри-
мання необхідних даних про конкретні об’єкти і 
вони найбільш ефективні при застосуванні БпЛА 
для дорозвідки, а також при вирішенні невеликих 
за обсягом послідовно виникаючих завдань.  

Підрозділи БпАК при виконанні бойових зав-
дань можуть використовувати різноманітні спосо-
би бойового застосування. 

Спосіб бойового застосування – це порядок 
застосування сил і засобів повітряної розвідки, в 
нашому випадку БпАК, при виконанні бойового 
застосування [Сальник (2017)]. Він визначається 
старшим начальником або командиром підрозділу 
при прийнятті ним рішення в залежності від зміс-
ту і термінів виконання завдання, характеру об’єк-
та розвідки, своїх бойових можливостей, протидії 
засобів ППО та РЕБ противника, що очікується, 
часу доби та метеорологічних умов. 

Виходячи зі свого призначення, підрозділи так-
тичних БпАК ІІ класу можуть використовувати 
наступні основні способи виконання бойових зав-
дань: 

розвідку заздалегідь визначених об’єктів з по-
ложення чергування БпЛА на стартових позиціях; 

розвідку об’єктів, що знову задаються, з поло-
ження знаходження БпЛА на позиції очікування; 

розвідку з ходу після прибуття у позиційний 
район. 

Безпосередньо спосіб виконання бойового зав-
дання повинен вказуватись в бойовому розпоря-
дженні на ведення повітряної розвідки або обира-
тись командиром підрозділу залежно від вихідно-
го стану та строків виконання бойового завдання. 

Розвідка заздалегідь визначених об’єктів з по-
ложення чергування БпЛА на стартових позиціях 
характерна для початкового періоду операції, коли 
позиційний район і завдання повітряної розвідки 
можуть бути визначені заздалегідь. При цьому за-
безпечуються мінімально можливі строки запуску 
БпЛА після отримання команди. 

БпЛА можуть застосовуватись для виконання 
попередньої і контрольної повітряної розвідки, 
тобто дорозвідки. 

Бойові пуски підрозділ тактичного БпАК ІІ 
класу, як правило, виконує у бойових порядках 
оперативно-тактичного угруповання або підрозді-
лу, якому він придається. Для виконання бойових 
завдань підрозділ БпАК завчасно і приховано ви-
сувається із району зосередження і розгортається 
в бойовий порядок у позиційному районі. 

Вибір маршруту і профілю польоту БпЛА визна-
чається: 

з урахуванням змісту визначеного бойового 
завдання; 

місцезнаходження, кількості і характеру об’єк-
тів розвідки, можливостей бортової системи уп-
равління БпЛА; 

розташування стартових позицій і майданчиків 
посадки (приземлення); 

наявності коридорів прольоту лінії зіткнення 
сторін; 

можливостей наземних радіотехнічних засобів 
управління польотом БпЛА і засобів приймання 
розвідувальної інформації (корисного наванта-
ження); 

можливої протидії засобів ППО та РЕБ против-
ника; 

характеру місцевості і метеорологічних умов у 
смузі ведення розвідки. 

При здійсненні бойового застосування БпАК в 
інтересах командирів і начальників, яким пере-
даються в оперативне підпорядкування підрозділи 
БпАК, їм доводиться контактна інформація, табли-
ці сигналів управління та взаємодії, як до командира 
розрахунку, так і до відповідного командира (на-
чальника). 

При плануванні бойового застосування БпАК 
повинні враховуватись основні тактико-технічні 
характеристики БпЛА: 

середня оптимальна крейсерська швидкість 
польоту – 60-90 км/год. (використовується в ос-
новних розрахунках); 

максимальна дальність управління БпЛА –  
20-80 км (узгоджується з керівником обслуги БпАК); 

висота польоту БпЛА над районом розвідки – 
400-1000 м; 

середній час польоту БпЛА – 1-2,5 год. (узго-
джується з керівником обслуги БпАК, в розрахун-
ках враховується не більше ніж 80% максималь-
ного часу польоту). 

Маршрут польоту зазвичай обирається з ураху-
ванням розташування попередньо вибраного май-
данчика пуску, охоплює визначений район розвід-
ки, зберігається в пам’яті наземної станції управ-
ління або на зовнішньому носії інформації. Додат-
ково маршрут повинен наноситись на карту масш-
табу 1:100 000 або 1:200 000. 

Вибір варіанту маршруту залежить від визнае-
ного завдання, методу пошуку об’єктів, їх розміру 
та переміщення, візуальної помітності і щільності 
розміщення на місцевості. 

Для загального огляду території найбільш до-
цільним є кільцевий замкнутий маршрут, що за-
безпечує охоплення великої площі, оперативність 
і швидкість здійснення моніторингу, відносно просте 
планування політного завдання і оперативна обробка 
отриманих результатів повітряної розвідки. Марш-
рут польоту повинен забезпечувати огляд всієї ро-
бочої зони. Для раціонального використання енерго-
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ресурсів БпАК маршрут польоту доцільно прокла-
дати з таким розрахунком, щоб перша половина 
польоту БпЛА відбувалась проти вітру. 

Для більш детального огляду окремих ділянок 
місцевості в межах робочої зони застосовуються 
прямолінійні взаємно паралельні маршрути. 

Паралельний маршрут рекомендується вико-
ристовувати при аерофотозйомці ділянок місце-
вості. В цьому випадку при підготовці маршруту 
оператор повинен враховувати максимальну ши-
рину поля зору фотокамери БпЛА на заданій висоті 
польоту. Маршрут прокладається так, щоб лінії поля 
зору камери перекривали сусідні поля приблизно на 
15% – 20%. 

Наприклад, якщо задана висота польоту БпЛА 
h = 200 м. Кут зору фотокамери х = 200. Ширина 
поля зору камери на цій висоті b ≈ 70 м (b = 
=200/ctg α х 2). Ширина зони перекриття зобра-
ження сусіднього поля 15% дорівнюватиме: d = 
b/100 х 15% = 10,5 метрів. Відповідно, в даному 
прикладі ширина зони перекриття повинна скла-
дати приблизно 10 метрів.  

Розрахувавши відстань між сусідніми краями 
поля зору камери на паралельному проході, з 
урахуванням 15% перекриття, оператор, для роз-
вороту БпЛА до необхідного радіусу і його виходу 
на пряму, до наступної поворотної точки, ставить 
додаткову поворотну точку, з урахуванням масш-
табу карти Х метрів. 

Маршрут обльоту заданого об’єкта використо-
вується в тому випадку коли необхідно здійснити 
розвідку конкретного об’єкта. Це часто застосо-
вується у випадках, коли відомі координати об’єк-
та і здійснюється його дорозвідка. 

Маршрут обльоту лінійного об’єкта може ви-
користовуватись для контролю лінійних об’єктів в 
умовах, що забезпечують їх однозначне положен-
ня або напрямок руху, наприклад, фортифікаційні 
споруди, стан трубопроводів, розвідки доріг при 
супроводі колон наземних команд. 

При реалізації такого методу весь маршрут по-
льоту БпЛА (від точки старту до точки посадки) 
розбивається на окремі ділянки, межами яких є 
точки координат в місцях поворотів лінійного 
об’єкта. Виходячи з визначеного завдання, в точці 
розвороту, БпЛА спрямовується на зворотній марш-
рут (при цьому необхідно розрахувати маневр таким 
чином, щоб БпЛА після розвороту вийшов на іншу 
точку повороту або в точку посадки. 

При веденні повітряної розвідки на велику 
глибину, особливо при застосуванні БпАК з вели-
кою тривалістю польоту, можливе поєднання різ-
них вищеописаних методів пошуку (повітряної 
розвідки) об’єктів, відповідно до чого складається 
оптимальний маршрут польоту з урахуванням умов 
безпечного виконання польоту, протидії ППО і 
РЕБ противника. 

Повітряна розвідка, яка є важливою складовою 
воєнної розвідки, здатна в короткі терміни виявля-

ти війська противника в районах їх розташування 
та при пересуванні, визначати наявність та місця 
розташування (координати) вогневих позицій ар-
тилерії, КП, радіоелектронних засобів і інших 
малорозмірних цілей. Поряд з цим повітряна роз-
відка спроможна розкривати систему інженерного 
обладнання місцевості, наявність зон радіоактив-
ного забруднення, райони руйнувань, завалів, по-
жеж і затоплення, а також місця розташування об’єк-
тів у тилу противника. 

Виконання завдань розвідки здійснюється БпЛА 
під час його польоту над районами ймовірного 
розташування об’єктів противника.  

Для ефективного ведення повітряної розвідки 
за допомогою БпАК можуть використовувати такі 
способи: 

пошук цілі у визначеному районі, спосіб вико-
ристовується для пошуку групових і одиночних 
цілей у глибині бойових порядків противника; 

баражування у завчасно визначеному районі, 
спосіб використовується для спостереження за 
обстановкою, що склалась у глибині бойових по-
рядків противника; 

обліт визначеного рубежу в бойових порядках 
противника, цей спосіб використовується для пошу-
ку вразливих місць у бойових порядках противника; 

вихід у визначену точку на території противника 
та її обліт, використовується при проведенні розвід-
ки конкретних об’єктів противника в заданій глибині 
його бойових порядків або дорозвідки; 

пошук цілі у визначеному секторі, використо-
вується для виявлення рухомих і обмежено рухо-
мих об’єктів на території противника із застосу-
ванням декількох БпЛА, у тих випадках, коли 
місцезнаходження об’єкта не відомо; 

пошук цілі за визначеним маршрутом польоту, 
використовується при наявності первинної інфор-
мації про місцеположення одного або групи об’єк-
тів противника, а також в умовах місцевості, що 
забезпечують їх однозначне місцезнаходження або 
напрямок руху [Сальник (2017)]. 

Застосування БпЛА буде більш ефективним 
якщо командир підрозділу творчо підходитеме до 
вибору того чи іншого способу застосування так-
тичного БпЛА. Поряд з цим в залежності від об-
становки, що склалась, варто застосовувати нестан-
дартні варіанти їх застосування, такі як одночас-
ний політ однотипних БпЛА, застосування додат-
ково БпЛА-ретранслятора. 

З метою оснащення збройних Сил України су-
часними БпАК ІІ класу та їх ефективного застосу-
вання в бойових умовах можна виокремити наступ-
ні напрямки подальшої роботи: 

проведення досліджень з питань застосування 
тактичних БпАК в ході їх застосування в операції 
Об’єднаних сил; 

розроблення нових перспективних методів 
(тактичних прийомів) застосування тактичних 
БпАК; 
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розробка та уточнення математичної моделі 
застосування БпАК в бойових умовах; 

розробка та випробування спеціального програм-
ного забезпечення. 

 
Висновки 

 
Аналіз розвитку БпАК класу ІІ у світі свідчить, 

що на сьогодні в Україні відсутні БпАК класу ІІ 
«Тактичні (оперативно-тактичні)», які б відповіда-
ли сучасним вимогам. 

Тактичні БпАК ІІ класу – це важливий ком-
понент функціонування інформаційних мереж у 
рамках інтегрованих систем розвідки, де цирку-
лює та оцінюється інформація, яка отримується з 
різних джерел, у т. ч. за допомогою таких комплек-
сів. Такі комплекси, крім розвідувальних завдань, 
виконують також інші важливі цільові функції, що 
дозволяє значно підвищити бойові можливості 
військових формувань, в інтересах яких вони засто-
совуються.  

В умовах ведення бойових дій при вирішенні 
Сухопутними військами будь-яких завдань за 
призначенням застосовуються їх основні бойові 
одиниці – батальйонні (ротні) тактичні групи 
[Мсов (2008)]. Вони спроможні самостійно вести 
бій (дії) на головних і другорядних напрямках, у 
першому або другому ешелонах, у складі резервів, 
морських і повітряних десантів, використовува-
тись для ведення рейдових дій. 

Тактичні БпАК ІІ класу вже у найближчій 
перспективі повинні стати невід’ємною частиною 
озброєння кожного батальйону. Такі комплекси 
розглядаються як універсальний засіб, який знахо-
диться у безпосередньому розпорядженні коман-
дирів батальйонів і здійснює ведення розвідки та 
виконання інших завдань в їх інтересах. При цьому 
головною метою застосування тактичного БпАК в 
інтересах батальйону є: 

покращення ситуаційної обізнаності команди-
рів батальйонів та їх штабів під час планування і 
ведення бойових та інших дій; 

забезпечення досягнення тактичної інформа-
ційної переваги над противником; 

підвищення бойових можливостей батальйонів.  
Для більш досконалого обґрунтування складу, 

завдань, способів застосування та тактико-техніч-
них вимог до тактичних безпілотних авіаційних 
комплексів ІІ класу для ведення розвідки, спосте-
реження та цілевказування в інтересах батальйону 
були використані результати досліджень в ході про-
ведення бригадного тактичного навчання з бойо-
вою стрільбою 14 омбр, що проводились у квітні 
2018 року, а саме: 

призначення та особливості застосування так-
тичних БпАК ІІ класу; 

склад тактичних БпАК ІІ класу; 
місце та роль тактичних БпАК ІІ класу у систе-

мі розвідки Сухопутних військ; 

завдання, що виконують тактичні БпАК в ін-
тересах механізованого (танкового) батальйону; 

форми та способи застосування тактичних БпАК 
ІІ класу в інтересах механізованого (танкового) 
батальйону. 

На підставі аналізу застосування тактичних БпАК 
ІІ класу в ході локальних конфліктів, бойових дій 
на Сході України визначено призначення та особ-
ливості застосування таких БпАК в інтересах ко-
мандирів та штабів оперативно-тактичної та так-
тичної ланки, саме такі комплекси дають змогу 
значно покращити їх ситуаційну обізнаність ко-
мандирів усіх рівнів, досягти інформаційної пере-
ваги на тактичному рівні, а також підвищити бо-
йові спроможності підрозділів і частин сухопут-
них військ, включаючи можливості щодо ведення 
розвідки, спостереження та цілевказування у ре-
жимі реального часу або максимально наближе-
ному до нього. Зазначені комплекси також спро-
можні виконувати інші завдання за призначенням. 
Крім цього, тактичні БпАК ІІ класу мають певні 
застереження, які слід враховувати з метою ефек-
тивного застосування цих комплексів за призна-
ченням.  

Вирішення проблеми створення, власного ви-
робництва або закупівлі тактичних БпАК та осна-
щення ними Сухопутних військ України потребує 
вивчення досвіду інших країн у вирішенні анало-
гічної проблеми, а також значних фінансових за-
трат і, головним чином, продуманої та виваженої 
політики і планування, чіткого дотримання визна-
ченої стратегії, об’єднання та координації зусиль 
всіх зацікавлених структурних підрозділів та ор-
ганізацій.  

У випадку закупівлі іноземних тактичних БпАК, 
вона має супроводжуватись передачею Україні 
визначених технологій та/або локалізацією їх ви-
робництва. 

Спираючись на загальні принципи застосуван-
ня Збройних Сил України, визначено основні зав-
дання, що повинні виконувати тактичні БпАК ІІ 
класу в інтересах військових формувань Сухопут-
них військ тактичного рівня.  

Ефективне застосування тактичних безпілот-
них авіаційних комплексів ІІ класу можливе за 
наступних умов: 

діапазон висот бойового застосування тактич-
ного БпАК ІІ класу – 50-3000 м; 

діапазон швидкостей БпЛА – від 90 до 150 км/год; 
тактичний радіус дії БпЛА з цільовим наванта-

женням при польоті з заданим змінним профілем – 
не менше 80 км; 

тривалість польоту – не менше 5 годин; 
маса цільового навантаження БпЛА – повинна 

складати 10-30 кг.  
Використання ефективних форм, способів і 

тактичних прийомів застосування тактичних БпАК, 
які формують систему застосування БпАК, зале-
жить від умов бойової обстановки та інших факто-
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рів. Разом з тим система застосування тактичних 
БпАК ІІ класу не повинна бути сталою. Вона по-
винна змінюватись та адаптовуватись в залежності 
від різних чинників, потребує постійного узагаль-
нення та розробки нових форм, способів і тактич-
них прийомів. Під час бойового застосування так-
тичних БпАК не слід дотримуватись постійних 
шаблонів, а необхідно використовувати гнучкий 
підхід щоб ускладнити противнику ураження БпЛА 
під час виконання ним завдань за призначенням. 

Підсумовуючи вищезазначене можна ствер-
джувати, що тактичні БпАК ІІ класу при виконан-
ні завдань в інтересах військових формувань так-
тичного рівня, повинні забезпечувати: 

оперативне та приховане здобування розвіду-
вальної інформації – тим самим зменшувати ча-
сові межі розвідувального циклу та циклу інфор-
маційно-бойової діяльності, забезпечувати належ-
ний рівень актуальності та достовірності розвіду-
вальної інформації; 

підвищення бойових спроможностей військо-
вих формувань тактичного рівня, включаючи мож-
ливості щодо ведення розвідки, спостереження та 
цілевказування у режимі реального часу або мак-
симально наближеному до нього; 

покращення ситуаційної обізнаності команди-
рів та штабів тактичного рівня; 

досягнення тактичної інформаційної переваги 
над противником. 

Отже, розробка і створення сучасних тактич-
них безпілотних авіаційних комплексів ІІ класу та 
оснащення ними Сухопутних військ Збройних Сил 
України, застосування в інтересах механізованих, 
танкових підрозділів, Десантно-штурмових військ 
і Сил спеціального призначення, є нагальною по-
требою.  

Таким чином, виходячи з досвіду застосування 
БпАК, що знаходяться на озброєнні військових 
формувань тактичного рівня та беруть участь на 
Сході України найкращого результату у веденні 
розвідки досягають ті командири, які творчо та 
нестандартно підходять до застосування БпАК і 
повного використання їх бойових можливостей 
[Дубов (2014)]. 
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Досвід локальних війн і збройних конфліктів 

останніх десятиліть, а також прискіпливий аналіз 
антитерористичної операції/операції Об’єднаних 
сил (далі – АТО/ООС) на сході держави свідчать 
про зростання значущості засобів розвідки під час 
ведення бойових дій. В ході впровадження у війсь-
кову сферу досягнень інформаційних технологій 
виник і сформувався такий вид технічної розвідки, 
як аерокосмічна, сучасні тенденції розвитку систем 
якої залежать не стільки від людського фактору, 
скільки від наявної апаратури та її можливостей. 
Ключові слова: засоби розвідки; аерокосмічна 

розвідка; геоінформаційні технології; тактичні влас-
тивості місцевості; космічні апарати; багатоспек-
тральні знімки; дистанційне зондування Землі.  

 
Вступ 

 
Використання засобів аерокосмічної розвідки 

(далі – АКР) або результатів космічної зйомки для 
вирішення завдань бойового забезпечення органів 
військового управління (далі – ОВУ), військових 
частин (підрозділів) Збройних Сил (далі – ЗС) 
України стало одним з найважливіших напрямів 
забезпечення національної безпеки держави, а та-
кож вирішення завдання відсічі російської зброй-
ної агресії в ході гібридної війни [Hoffman (2007), 
Радковець (2014)]. АКР основана на отриманні та 
подальшому аналізі зображень земної поверхні і 
розташованих на ній військових, військово-про-
мислових та інших об’єктів  [Norris (2010)]. Пере-
ваги АКР – у її глобальності, оперативності та 
високій живучості (практичній невразливості). 

Зрозуміло, що оцінювання тактичних власти-
востей місцевості проводиться командиром на 
етапі підготовки бойових дій в інтересах викорис-
тання її властивостей для гарантованого виконан-
ня бойових завдань. Саме процес прийняття рі-
шення базується на генерації набору обґрунтова-
них альтернативних варіантів розвитку бойових 
дій та виборі з-поміж них найкращого. Однак цей 
процес іноді перетворюється в механічне форму-
вання одного варіанту, що і пропонується для 
вибору посадовій особі, яка приймає остаточне рі-
шення [Дробаха, Ткаченко, Смірнов (2007)]. 

Слід розуміти, що невід’ємною особливістю 
процесу підготовки та прийняття рішення під час ор-
ганізації бойових дій є невизначеності, які розпо-
діляються на три класи: ті, що пов’язані з непов-
нотою знань про вихідну обстановку; неточність 
розуміння обстановки та ролі в ній людини,  яка 
приймає рішення; невизначеність впливу зовніш-
нього середовища, розвитку обстановки, коли бу-
де реалізовуватися прийняте рішення. Пошук шля-
хів зведення невизначеностей до нуля за допомо-
гою даних АКР обумовлює актуальність пробле-
ми, що розглядається.  

Вдосконаленню контенту АКР в системі бойо-
вого забезпечення військових частин (підрозділів) 
ЗС України слід надати державної ваги та об’єд-
нати зусилля сил оборони країни.   

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Важливу роль в удосконаленні контенту АКР в 

системі бойового забезпечення ЗС України відігра-
ють засоби обробки багатоспектральної цифрової 
інформації про місцевість у взаємодії з різноманіт-
ними даними про противника та свої війська. Від-
повідно до цього успішне виконання завдань свої-
ми військами (силами) стає неможливим без засто-
сування космічних апаратів (далі – КА) дистанцій-
ного зондування Землі (далі – ДЗЗ) на базі цифро-
вих і електронних карт.  

Проблему цільового використання даних ДЗЗ 
під час вирішення завдань в інтересах національ-
ної безпеки розглянуто в роботах вітчизняних нау-
ковців [Попов, Топольницький, Подліпаєв (2015), 
Артюшин, Мосов, П’ясковський, Толубко (2002), 
Станкевич, Захаров (2009), Хірх-Ялан (2016)]. На-
приклад, у праці Артюшина Л.М. з групою авторів 
висвітлено основні завдання аерокосмічної розвід-
ки та висунуто низку вимог щодо забезпечення 
потрібної роздільної здатності, оперативності 
інформації, масштабу зображення тощо; у роботах 
Попова М.О., Станкевича С.А. розкрито можли-
вості гіперспектрального знімання в ході вирішен-
ня завдань аерокосмічної розвідки та запропонова-
но використання таких даних під час планування 
операцій (бойових дій) своїх військ (сил); незнач-
ну кількість досліджень присвячено теоретичним і 
практичним основам дешифрування військових 
об’єктів на аерокосмічних знімках, що переважно 
стосується даних у видимому діапазоні з повною 
участю оператора.  

У роботі [Хірх-Ялана (2016)]. розглянуто мож-
ливість проведення геоінформаційного аналізу 
тактичних властивостей місцевості за матеріалами 
цифрової топографічної карти виробництва топогра-
фічної служби ЗС України, але лише для вирішен-
ня завдання оптимізації розміщення військових час-
тини (підрозділів) на місцевості з використанням 
методу аналізу ієрархій для оброблення геопрос-
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торових даних із застосуванням геоінформаційних 
технологій.   

Більшості сучасних збройних конфліктів при-
таманна багатовимірність: боротьба ведеться одно-
часно в декількох площинах – військовій, політич-
ній, ідеологічній, інформаційній, економічній тощо. 

Враховуючи ці обставини, на АКР покладаєть-
ся дуже широкий спектр завдань, як постійних 
(системних), так і оперативних (за ситуацією). Ці 
завдання мають на меті забезпечити ОВУ, коман-
дирів всіх рівнів надійною та максимально точною 
інформацією про: стан важливих об’єктів та інфра-
структури загалом; поточну обстановку на певних 
територіях або ділянках, зокрема про кількість 
військ і техніки, наявність фортифікаційних спо-
руд, стан доріг, соціально-економічну ситуацію та 
настрої населення і тому подібне; наміри та плани 
противника, існуючі прямі або потенційні загрози 
з його боку; підозрілі об’єкти, а також скупчення 
військ і бойової техніки або їх перегрупування; 
підхід (підвіз) до основних сил нових підкріплень 
і техніки; наслідки проведених операцій (бойових 
дій), у тому числі авіаційних нальотів, артиле-
рійських ударів тощо. 

 
Мета статті 

 
Обґрунтування шляхів удосконалення бойово-

го забезпечення ЗС України за рахунок підвищен-
ня ефективності спектру інформаційних можли-
востей АКР, які слід використовувати під час 
оцінювання тактичних властивостей місцевості на 
етапі організації операцій (бойових дій) в інтере-
сах безпеки держави. 

 
Основний матеріал 

 
У більшості країн світу однією з пріоритетних 

тенденцій розвитку військової справи стає не 
стільки створення цілком нових зразків озброєння 
та військової техніки, скільки значне збільшення 
ефективності використання можливостей існую-
чих засобів шляхом отримання ними нових якос-
тей за рахунок інтеграції з інноваційними техно-
логіями. Через відсутність національних косміч-
них систем, станцій супутникового зв’язку військо-
вого призначення одним із перспективних шляхів 
підвищення ефективності бойового забезпечення 
ЗС України є використання на комерційній основі 
КА ДЗЗ та мобільної компоненти супутникового 
зв’язку, що, в свою чергу, надасть можливість роз-
почати новий етап організації роботи з планування 
операцій (бойових дій) усіх складових сил оборо-
ни держави в ході проведення ООС.   

На цей час розгорнута та функціонує повно-
зв’язана підсистема супутникового зв’язку, яка до-
ведена до окремих батальйонних і ротних тактич-
них груп, ротних і взводних опорних пунктів. 

Принцип її функціонування та перспектива роз-
витку зображена на рис. 1. 

 

 
  

Рис. 1. Система супутникового зв’язку  
Збройних Сил України 

 
Відповідно до Концепції реалізації державної 

політики у сфері космічної діяльності на період до 
2032 року в Україні передбачається підвищення 
вимог до інформаційного забезпечення ЗС Украї-
ни, а також інших завдань в інтересах національ-
ної безпеки та оборони за рахунок створення угру-
повання КА ДЗЗ високого розрізнення подвійного 
призначення, що потребує значних матеріальних 
витрат і часу. Недоліками використання КА з ви-
сокою просторовою розрізненістю є: порівняно 
низька оперативність (4-12 годин) оновлення ін-
формації над одним і тим самим районом спосте-
реження, велика розмірність (бітова вага) багато-
спектральних цифрових зображень, що ускладнює 
їх зберігання та передавання каналами з обмеже-
ною пропускною здатністю. Крім того, така роз-
мірність знижує оперативність тематичної оброб-
ки багатоспектральних даних. 

Загальною тенденцією є використання ком-
плектованих систем ДЗЗ високої, середньої та 
низької просторової розрізненості інших країн. 
Системи ДЗЗ середньої розрізненості дозволяють 
оперативно виявляти зміни в обстановці, а потім 
деталізувати їх системами високої розрізненості.  

Вимоги до бортової апаратури під час вирі-
шення завдань дистанційного зондування, а також 
можливості КА середнього просторового розріз-
нення (менше 15 м) з відкритими кодами переда-
вання даних наведено в табл. 1. 

Враховуючи перелік розвідувальних завдань, 
характерних для умов ведення сучасних бойових 
дій, можна виокремити основні напрями, де засоби 
АКР і матеріали космічної зйомки матимуть сут-
тєві переваги над іншими видами розвідки та роз-
відувальними даними.  
Спостереження та контроль обстановки в 

районі бойових дій і навколо. Об’єктами спостере-
ження можуть бути локальні ділянки місцевості 
або регіон протистояння загалом. За допомогою 
супутників контроль здійснюється як одноразово, 
так і періодично, в моніторинговому режимі. 

Якщо визначено ділянку місцевості особливого 
інтересу, то сучасні технічні засоби космічного 
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спостереження дають змогу не лише зробити висо-
коякісні знімки об’єкту, а за допомогою відеозйом-
ки зафіксувати в динаміці процеси, що відбува-
ються в його межах: рух техніки, пуск ракети то-
що. Супутники оснащені бортовими відеокаме-
рами для знімання у форматі надвисокої чіткості з 
просторовою розрізненістю 1,1 м на місцевості. 

 
Таблиця 1 

Вимоги до бортової апаратури КА під час 
вирішення завдань дистанційного зондування  

 

 

 

   

Результати контролю обстановки в районі 
бойових дій та навколо, що одержуються за до-
помогою матеріалів космічної зйомки, мають у 
рамках інформаційного протиборства важливе 
значення для роз’яснення на міжнародній арені 
позицій, намірів і реальних дій сторін. Так, в 2014 
році за допомогою даних АКР експертами НАТО 
був виявлений і доведений до світової спільноти 
факт руху колони російських самохідних артиле-
рійських установок територією України поблизу 
міста Краснодона Луганської області. 

 Виявлення об’єктів інтересу та розпізнавання  
цілей. У гібридній війні бойові дії рідко проходять 
на відкритій місцевості. Як накопичення сил, так і 
зіткнення, і бойові дії зазвичай відбуваються в зоні 
населеного пункту, іноді на заліснених територіях.  
Це ускладнює виявлення та розпізнавання об’єктів,  
оскільки за таких умов їх маскування значно по-
легшується. Однак за таких складних ситуацій су-
часні космічні багато- та гіперспектральні системи 
здатні досить успішно  виявляти  підозрілі об’єкти 
та розпізнавати їх.  

Успішність виявлення об’єктів і розпізнавання 
цілей залежить також  від спектральних  каналів, у 
яких формуються зображення місцевості. Наяв-
ність у складі багатоспектрального знімка синього 

спектрального  каналу  дає  можливість,  
застосовуючи спеціальні алгоритми і комп’ютерні 
програми, виявляти об’єкти в умовах затінення 
(рис. 2). 
 

 
а)                                        б) 

 
Рис. 2. Фрагмент зображення, одержаного  

гіперспектральним сенсором а) до та б) після  
нейтралізації ефекту затінення. 

 
Оперативне картографування та актуалізація  

картографічної інформації. Існуючі засоби  кос-
мічної  зйомки високої  та  надвисокої  просторової 
розрізненості дають змогу створювати карти зем-
ної поверхні масштабів від 1:5000, а  сучасні  гео-
інформаційні технології  забезпечують автоматиза-
цію процесів оброблення матеріалів зйомки та опе-
ративне формування картографічних  матеріалів з 
урахуванням вимог замовників, зокрема виділення 
певних об’єктів, ідентифікацію змін обстановки в 
районі тощо. 

Виявлення фактів дезінформування за допомо-
гою фальшування космічних зображень. Механізм 
дезінформації в таких випадках базується на під-
міні деяких сегментів у межах цифрового зобра-
ження або викривленні  службової  текстової  ін-
формації  щодо зображення. Підміна  сегменту 
може реалізовуватися програмно двома основними  
способами. Перший спосіб – у вихідне зображення  
спеціально вносяться певні додаткові елементи, що 
змінюють відеосприйняття картинки в бажаному 
для дезінформування напрямі. Другий спосіб – як-
що на зображенні присутній небажаний для  дез-
інформатора  об’єкт,  то сегмент із цим  об’єктом  
просто видаляється з картинки шляхом заміни яким-
небудь фоновим сегментом того самого зображення. 

З метою виявлення дезінформації використо-
вуються алгоритми комп’ютерного аналізу цифро-
вого зображення, які дають змогу  досить упевнено 
викривати факти фальшування космічних зобра-
жень у будь-яких варіантах. Вони базуються на то-
му, що завжди  можна знайти параметри, за  якими 
сфальшований і оригінальний сегменти зображен-
ня відрізняються між собою: різниця в динаміч-
ному діапазоні відеосигналів, локальній просторо-
вій розрізненості, розподілу шумів  тощо. 

Розглянемо шляхи удосконалення бойового 
забезпечення ЗС України за рахунок підвищення 
ефективності застосування АКР. 

1) Добування даних. Для одержання якісних 
матеріалів мають застосовуватися супутники з 
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апаратурою високої та надвисокої просторової  роз-
різненості.  За оцінками українських експертів,  на-
ціональне космічне угруповання має включати КА 
з оптичною апаратурою високої просторової  роз-
різненості (1,0–2,5 м) та інфрачервоний сканер 
середнього просторового розрізнення. З таким 
складом і функціями угруповання КА надасть мож-
ливість  здійснювати  періодичний  контроль  най-
більш проблемних ділянок державного сухопутного  
кордону та спостереження морських акваторій. 

У випадках, коли є необхідність термінової 
інформації щодо рухомих об’єктів, мають залуча-
тися інші види та засоби розвідки, зокрема роз-
відувальна авіація – пілотована або безпілотна. 

2) Оброблення  та  аналіз  даних. Оскільки для 
ведення бойових дій принципове значення має 
фактор часу, то жорсткі вимоги висуваються до 
термінів надання розвідувальних відомостей про 
об’єкти, а також до точності їх просторового  прив’я-
зування в системі координат, яка  використову-
ється засобами  ураження. Важливими завданнями 
на цьому шляху є розробка класифікаторів об’єк-
тів розвідки та формування їх спектральних порт-
ретів, створення баз даних з описами цих об’єктів, 
удосконалення програмного забезпечення оброб-
лення розвідувальних даних, створення інтерактив-
них сервісів дешифрування оперативної інформації.    

3) Доведення даних до користувача. Успішне  ви-
рішення завдання найскорішого доведення розвіду-
вальних  даних до користувачів потребує  розвиненої 
телекомунікаційної мережі, серед основних вимог до 
якої наступні: висока перепускна здатність, надійний 
захист даних одночасно із забезпеченням транзакцій 
запитів легітимних користувачів,  імплементація у ві-
домчу  або національну інфраструктуру супутникових 
геоінформаційних ресурсів. 

 
Висновки 

 
1. Аналіз світового досвіду свідчить про інте-

грацію засобів АКР і засобів ураження противника 
в єдину систему під час операцій (бойових дій).  

2. Ефективним досягненням є спільне викорис-
тання військових і цивільних засобів аерокосмічної 
розвідки та спостереження.  

3. Розвиток контенту аерокосмічної розвідки 
свідчить про зменшення часу від моменту добуван-
ня розвідувальних даних засобами АКР до момен-
ту їх надання командним інстанціям. 

4. З метою вдосконалення системи бойового 
забезпечення застосування військових частин (під-
розділів) ЗС України необхідно здійснювати веден-
ня цілодобового суцільного спостереження за будь-
яким районом земної кулі та визначення координат 
об’єктів спостереження з точністю від 0,1 м до 5 м 
із високою оперативністю.  
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Substantiation of ways to improve the combat 

support of the Armed Forces of Ukraine by increasing 
the range of information capabilities of the ACI, 
which should be used to assess the tactical properties 
of the area at the stage of organizing operations 
(combat operations) in the interests of state security. 
Improving the content of the ACI in the system of 
combat support of military units (subdivisions) of the 
Armed Forces of Ukraine should be given state 
weight and unite the efforts of the country's defense 
forces. 
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Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану 32, Львів, 

79012, Україна, Е-mail: zolottse@asv.dod.ua 
 

В роботі розглянуті сучасні тенденції та напря-
ми використання геоінформаційних систем і тех-
нологій у військовій справі, зроблена спроба оці-
нити ефективність їх застосування для удоскона-
лення процесу управління військами (силами) з 
урахуванням досвіду, набутого під час ведення 
бойових дій в районі проведення ООС на сході 
України та в інших «гарячих» точках і визначені 
можливості покращення геопросторового забезпе-
чення заходів бойової підготовки у ЗС України. 
Ключові слова: автоматизовані системи управ-

ління військами; аналіз місцевості; геоінформа-
ційні системи і технології; збройна боротьба; 
оперативна (бойова) обстановка; векторне надання 
даних; растрова модель даних; цифрова трансфор-
мація даних.  

 
Вступ 

 
Ще 30-35 років тому вчені прогнозували, що 

ХХІ століття стане епохою біології. Однак сьогод-
ні в науковому світі переважає думка, що в най-
ближчі десятиліття на трон «цариці наук» може 
сісти геоінформатика, основою якої є геоінфор-
маційні системи (ГІС) і технології.  

ГІС ефективні в усіх галузях, де здійснюються 
облік і управління територією та об’єктами на ній. 
Ці системи виявилися надзвичайно ефективними 
для розв’язання завдань управління і планування, 
які зустрічаються в будь-якій сфері діяльності лю-
дини, від цивільного будівництва до моніторингу 
навколишнього середовища та різноманітних науко-
во-практичних досліджень. ГІС використовують 
для вивчення як природних, так і антропогенних 
явищ. ГІС – це технологія, яка дозволяє розкрити 
всі грані інформації, укладеної в простих таблич-
них та інших даних, які визначають розташування 
(коди поштового індексу, коди області чи району, 
широту і довготу) просторового об’єкта. ГІС під-
тримує управління даними, аналіз і прийняття рі-
шень, створюючи, таким чином основу для демогра-
фічних відомостей про покупців з просторовими 
(картографічними) даними, щоб надати новий зміст 

місцю розташування об’єкта. Утім карти можуть 
використовуватися для здійснення запитів з бази 
даних, або база даних використовується для ство-
рення карт та інших наочних зображень. Таким 
чином, ГІС утворює основу для потужної системи 
спостереження за ресурсами, процесами, явища-
ми, подіями, яка використовує просторово-коор-
динатну прив’язку (позиціонування) – найбільш 
важливий фактор для будь-якого виду діяльності, 
в тому числі і у військовій справі.   

 
Аналіз останніх досліджень 

 
За розрахунками фахівців, від 70 % до 90 % ін-

формації, з якою зіштовхується пересічна людина 
в своєму повсякденному житті, має територіальну 
або просторову прив’язку (дані про населення, 
економічний розвиток, природні ресурси, управ-
ління територіями, надзвичайні ситуації, типи 
ґрунтів, виробничу діяльність компаній або будь-
яка інша інформація про об’єкти (явища, події) на 
нашій планеті) і її обсяг, як свідчить практика, 
експоненційно зростає [Сиротенко (2020)]. Вже 
сьогодні функції просторового аналізу із застосу-
ванням геоінформаційних систем (ГІС) застосову-
ють понад 100 дисциплін, які охоплюють біль-
шість напрямів наукових і прикладних досліджень 
[Зацерковний (2014)]. Тому назвати всі галузі 
застосування ГІС досить складно, але всі вони 
спрямовані на забезпечення інформацією, на конт-
роль і підтримку прийняття управлінських рішень 
в сфері планування та проектування досліджень у 
науках про Землю та суміжних з ними соціально-
економічних науках, у розвитку освіти й культури, 
збереженні екологічної рівноваги, попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій а також – 
забезпеченні обороноздатності країни.  

Бойові дії у південно-східному регіоні України 
засвідчили застосування противником нових під-
ходів до ведення збройної боротьби, що підкрес-
лює необхідність використання нових інформацій-
них технологій (ІТ) [Троценко (2018)], особливо 
геоінформаційних систем (ГІС) як при організації 
вогневого ураження противника, так і для забез-
печення живучості та відновлення боєздатності влас-
них військових формувань. Накопичений досвід 
свідчить про те, що ефективне вирішення склад-
них завдань під час цих операцій практично не-
можливо без використання даних ГІС. 

  
Мета статті 

 
Визначити основні напрями застосування гео-

інформаційних систем у військовій справі з ураху-
ванням сучасних тенденцій розвитку воєнної нау-
ки і досвіду ведення бойових дії у південно-схід-
ному регіоні України та інших конфліктах. 



Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2021», 9–11 червня 2021 року 
 

110 
 

Основний матеріал 
 

У сучасних умовах ГІС може бути визначена 
як система управління базами даних, що призна-
чена для роботи (збору, зберігання, структуриза-
ції, аналізу і виводу) з територіально-орієнтова-
ною інформацією. Технологія використання ГІС 
дозволяє об’єднувати великі обсяги картографіч-
ної і тематичної інформації в єдину систему і 
створювати узгоджену цифрову структуру для 
аналізу територіальних даних. ГІС відкривають 
нові шляхи для комбінування інформації про тери-
торії і відображення результатів на основі даних 
про просторові зв’язки, що має принципове зна-
чення для підвищення якості управління під час 
планування і проведення антитерористичних (проти-
диверсійних), миротворчих операцій [Федорієнко 
(2018)]. ГІС-технології об’єднують традиційні опе-
рації з базами даних, такі як запит і статистичний 
аналіз з перевагами повноцінної візуалізації даних 
та їх географічного (просторового) аналізу. Саме 
це й відрізняє ГІС від інших інформаційних сис-
тем та забезпечує унікальні можливості для їх 
застосування під час вирішення широкого спектру 
завдань, пов’язаних, насамперед, з прийняттям рі-
шень, плануванням дій, оцінкою результатів і 
прогнозом їх наслідків. 

Будь-яка галузь застосування ГІС передбачає 
виконання наступних п’яти основних процедур 
роботи з даними: введення, маніпулювання, уп-
равління, запит і аналіз, візуалізація.  

Під час планування і проведення дій (навчаль-
них, навчально-бойових, бойових) військового 
призначення (антитерористичних, протидиверсій-
них, миротворчих операцій) ГІС є найбільш ефек-
тивною системою надання інформації, оскільки 
забезпечує кращу наочність вихідних даних, у 
порівнянні із звичайними географічними картами, 
а також дозволяє вирішувати багато інших зав-
дань аналітичного характеру. Аналіз процесу пла-
нування і проведення навчально-бойової і бойової 
діяльності військ (сил) дає змогу виділити наступ-
ні напрями, де застосування ГІС може надати 
найбільший ефект [Зацерковний (2014)]. 

Перша – картографування, зокрема введення 
даних спостережень, складання топографічних, 
гідрографічних та інших природних і спеціалізо-
ваних карт, створення схематичних планів і карт 
за космічними даними. ГІС дозволяє здійснювати 
візуалізацію картографічної інформації, що є недос-
тупним для паперових карт. Тривимірне представ-
лення місцевості з конкретної точки місцезнахо-
дження спостерігача (її віртуальний обліт) дасть 
можливість керівнику операції більш повно предста-
вити картину дій, що відбуваються, ніж з викорис-
танням звичайної карти. 

Друга – аналіз місцевості, що включає визна-
чення зон видимості і профілів місцевості, пара-

метрів маршрутів при переміщенні військових ко-
лон, шляхів доступу до об’єктів тощо. 

Слід зазначити, що два схожі за змістом зав-
дання – вибір оптимального маршруту за умов 
наявності транспортної (наприклад, дорожньої) 
мережі і при пересуванні бездоріжжям – в геоін-
форматиці істотно розрізняються. Кожне завдання 
передбачає створення певної організації даних і 
математичного апарату. Перше завдання належить 
до групи завдань аналізу просторових мереж (гра-
фів) і спирається на векторне надання даних; дру-
ге використовує растрову модель даних і методи 
мінімізації на оцінній поверхні. Для визначення 
оптимального маршруту на заданій дорожній ме-
режі, рішення може прийматися з урахуванням ли-
ше відстані (тобто довжини ліній, що складають 
дорожню мережу) або якихось інших характерис-
тик (наприклад, середньої швидкості руху). 

Третя – моделювання зазначених операцій з 
урахуванням особливостей місцевості, на якій во-
ни відбуваються. Зміна конфігурації рельєфу, пере-
міщення наземної техніки і авіації може відобра-
жатися в режимі реального часу. Це дозволяє 
визначити ефективність різних варіантів залучен-
ня сил та засобів як під час планування, так і в хо-
ді реалізації плану операції, а з урахуванням ак-
туалізованої просторової інформації – забезпечити 
своєчасну корекцію на зміни обстановки.  

Четверта – знаходження оптимального місце-
положення об’єкта і розподіл ресурсів. У всіх зав-
даннях, пов’язаних з ресурсами (що розуміються 
узагальнено), існують два типи об’єктів: джерела 
ресурсів і споживачі ресурсів. В умовах завдання 
знаходження оптимального місцеположення об’єкта 
задаються: критерії, просторовий розподіл можли-
вих споживачів ресурсів, існуюча транспортна ме-
режа, що визначає можливості їх доступу до но-
вого (знайденого) об’єкта, додаткові просторові 
обмеження.  

П’ята – навігаційні системи. Застосування гео-
інформаційних систем, суміщених з навігаційни-
ми засобами, дає, наприклад, змогу пілоту літака 
або водію рухомого засобу точно визначити своє 
місцезнаходження з прив’язкою до карти, зобра-
женої на екрані комп’ютера (масштаб карти може 
за необхідністю змінюватися).  

Шоста – тренажери, які використовуються для 
підготовки військових фахівців (льотчиків, водіїв 
бойових машин тощо). Використання ГІС дозволяє 
максимально наблизити умови навчальних занять 
до реальних бойових умов. Важко переоцінити 
значення таких систем з погляду функціональної 
ефективності та економії засобів, якщо врахувати, 
що з їх допомогою легко моделювати різні кри-
тичні і нестандартні ситуації. Крім цього, система 
може застосовуватися для виробництва копій 
карт, спеціально пристосованих під імітаційні зав-
дання. На цих картах повністю відображаються 
тільки ті параметри місцевості, які безпосередньо 
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задіяні для вирішення поставленого завдання, а ін-
ші характеристики або зовсім відсутні, або вводять-
ся з меншим ступенем деталізації. Такі карти вва-
жаються найбільш наочними і зручними для моде-
лювання бойових дій на місцевості, а також легко 
читаються всіма категоріями військовослужбовців. 

Сьома – розвідка, включає збір і аналіз різно-
манітної інформації про цілі і об’єкти протибор-
чих сторін, переміщення військових підрозділів і 
бойової техніки, місця розміщення особового складу 
і техніки, зберігання боєприпасів на території про-
ведення операції тощо. За допомогою ГІС всю ма-
су зібраної первинної інформації можна, певним 
чином, систематизувати, структуризувати, проана-
лізувати і візуалізувати (відобразити). 

Восьма – прикордонний контроль, де ГІС мо-
жуть використовуватися в ході імміграційного конт-
ролю; локалізації і ізоляції транспортних засобів зі 
зброєю, наркотиками, порушниками кордону, під 
час патрулювання кордону й оповіщення про 
місце порушення прикордонної смуги, візуалізації 
пошуку порушників. 

Дев’ята – класифікація території за сукупністю 
ознак. Цю проблему можливо вирішити із засто-
суванням методів багатовимірних класифікацій, 
де об’єктом є певна невелика ділянка місцевості, 
чи одиниця заданої схеми території. Але іноді ви-
никають завдання районування, що вимагають 
об’єднання різних типів просторових завдань. На-
приклад, з допомогою ГІС можна виявити мету і 
задуми антидержавних озброєних формувань, ет-
нічних «зачисток», отримати наочне відображення 
на карті складу населення району до і після «за-
чисток», кількість загиблих і зниклих безвісти, 
місця зруйнованих об’єктів культури, масових по-
ховань, області, які контролюються протиборчими 
сторонами, тощо. Такі дані можна «зв’язати» у 
просторовому і тимчасовому аспектах, щоб про-
стежити ситуацію в динаміці. Так, використання 
ГІС під час аналізу Косовського конфлікту дало 
змогу скласти карти, на яких були вказані місця 
змішаного мешкання сербів і албанців та населені 
пункти, де розміщувалися особи однієї національ-
ності; визначати межі місць із значною небезпе-
кою зіткнень на етнічному ґрунті [Шемчук (2018)].  

Перспективи застосування ГІС технологій у 
військовій справі достатньо поширені і здійсню-
ються за різноманітними напрямами проте ха-
рактеризуються своєрідністю [Федорієнко (2018)]. 
Наразі військові ГІС виконують дві найважливіші 
функції: створення цифрової карти місцевості, ін-
тегрованої з розширеною базою даних, і перетво-
рення карти в електронну – візуалізація з можли-
вістю інтерактивної роботи з нею користувача. На 
основі цих двох реалізованих з допомогою ГІС 
функцій базується безліч інших.  

Серед них особливий інтерес представляють 
геоінформаційні системи військового призначення 
(ГІС ВП), які є невід’ємною складовою сучасних 

автоматизованих систем управління військами та 
зброєю. При цьому основні документи щодо ор-
ганізації управління військами відпрацьовуються 
в штабах, оснащених компонентами АСУ, на елек-
тронних картах різного масштабу, на відповідних 
робочих місцях, обладнаних ГІС ВП. 

Електронна карта – цифрова карта, візуалізова-
на з використанням програмних і технічних засо-
бів в прийнятій системі умовних знаків, призначе-
на для відображення та аналізу, а також вирішення 
завдань з використанням додаткової інформації. 

Цифрова картографічна інформація – картогра-
фічна інформація, представлена в цифровій формі 
на носії даних. 

Цифрова карта – цифрова модель земної поверх-
ні, сформована з урахуванням законів картогра-
фічної генералізації у прийнятих для карт про-
екції, системи координат і висот. 

Цифрова топографічна карта – цифрова карта, 
за змістом і достовірністю відповідає топографіч-
ній карті певного масштабу. 

Цифрова карта (модель) місцевості (ЦММ) – 
цифрова карта, яка відповідає встановленим ко-
ристувачем вимогам за змістом і точністю.  

ЦММ знаходить все більше і більше застосу-
вання при підготовці і вході бойових дій. Досвід 
використання цифрової інформації про місцевість 
для забезпечення успішної діяльності військ і 
штабів (наприклад в Чечні) говорить про підви-
щення надійності управління військами [Шемчук 
(2018)]. Результати спільних досліджень, які про-
водили фахівці з топогеодезіїї та ракетних військ в 
районі проведення ООС на сході нашої країни та-
кож свідчать про те, що електронні карти викорис-
товувалися спільно з традиційними і забезпечува-
ли вирішення наступних завдань: забезпечення 
відомостями про розташування цілей і об’єктів по 
цифровій топографічній карті масштабу 1: 50000; 
забезпечення великомасштабними спеціальними 
картами, оперативно створеними за наявною ЦММ. 

У процесі використання ЦММ безпосередньо у 
військах були виявлені додаткові можливості їх 
використання для оперативного створення велико-
масштабних схем населених пунктів, окремих 
районів, планів урбанізованої місцевості та іншо-
го. Ці додаткові функції дозволили: значно розши-
рити можливості ОВУ для детального вивчення 
місцевості, її тактичних властивостей, підвищити 
надійність управління в населених пунктах і райо-
нах із закритою місцевістю, забезпечити впевнене 
цілевказання [Флис (2019)].  

Позитивну оцінку у військах отримали також 
тривимірні моделі місцевості (ТММ) з допомогою 
яких стало можливим швидко вирішувати такі зав-
дання, як вибір місця посадки вертольотів в різних 
районах, визначення зони видимості (невидимос-
ті) з заданих точок, прокладання маршрутів під-
льоту вертольотів з урахуванням характеру місце-
вості [Прищепа (2018)].  
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В ході перевірки процесу застосування ОВТ в 
бойових умовах вдалося оцінити ефективність за-
стосування ГІС для успішності управління війсь-
ками (силами) і визначити можливі шляхи удоско-
налення геопросторового забезпечення заходів 
бойової підготовки ЗС України, які зводяться до 
наступного:  

ГІС є основними джерелами топогеодезичних і 
навігаційних даних в інтересах отримання та 
оновлення ЦММ;  

доцільно зосередити основні зусилля на під-
тримання в актуальному стані, оперативному ви-
правленні і оновленні ЦММ на територію відпо-
відальності ЗС;  

потрібно мати підготовлену територію в астро-
номічному, геодезичному і навігаційному відно-
шенні, а також мати єдину цифрову Базу картогра-
фічних даних (ЄЦБ КД), поповнювати інформацію 
із залученням не лише структурних підрозділів ЗС 
а і громадських організацій;  

необхідно оптимізувати процес підготовки фахів-
ців-топографів, в тому числі наукових кадрів, ак-
цент в підготовці зробити на вирішення прикладних 
завдань (військового призначення) з використан-
ням ГІС-аналізу та геопросторового забезпечення 
військ (сил) [Глотов (2017)]  

 
Висновки 

 
Технології використання ГІС дозволяють об’єд-

нати великі обсяги картографічної і тематичної 
інформації в єдину систему і створити узгоджену 
цифрову структуру для аналізу територіальних 
даних. ГІС відкривають нові шляхи для комбіну-
вання інформації про території і відображення 
результатів на основі даних про просторові зв’яз-
ки, що має принципове значення для підвищення 
якості управління військами (силами) під час пла-
нування і проведення військових операцій. Вико-
ристання цифрових карт місцевості, електронних 
топографічних карт, цифрових ортофото-планів, 
цифрових просторових моделей місцевості, вико-
ристання геоінформаційних систем в рази під-
вищують ефективність управління військами і 
застосування різних видів озброєння. Досвід бойо-
вих дій, навчань, повсякденна діяльність військ 
підтверджують це.  

Повнота і своєчасність отримання геопросто-
рової інформації є найголовнішою умовою прий-
няття адекватного рішення й успішності дій на 
шляху досягнення поставлених цілей. 

Утім, недоцільно сприймати ГІС тільки як 
поодинокий інструмент. ГІС – це компоненти, які 
взаємообумовлені та взаємозалежні у своєї функ-
ціональності і, для успішного їх функціонування, 
повинні впроваджуватися комплексно. Тільки так-
ий підхід до застосування ГІС у військовій галузі 
може бути запорукою успіху на шляху забез-

печення належного рівня боєздатності й оператив-
ної спроможності ЗС України. 
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the experience gained during hostilities in the Joint 
Forces operation in eastern Ukraine and in other "hot" 
points and identify opportunities to improve the 
geospatial support of combat training of the Armed 
Forces of Ukraine. 

Key words: automated command and control 
systems; terrain analysis; geoinformation systems and 
technologies; armed struggle; operational (combat) 
situation; vector data provision; raster data model; 
digital data transformation. 
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Аналіз тенденцій розвитку форм і способів 
збройної боротьби свідчить, що в майбутніх війнах 
(збройних конфліктах) перевага належатиме сто-
роні, яка буде активніше використовувати новітні 
технології, які суттєво розширюватимуть спро-
можності військ (сил). На найближчу перспективу 
серед найбільш актуальних завдань, ефективність 
яких може бути підвищена за рахунок новітніх 
технологій, можна віднести  підвищення надійнос-
ті виконання навігаційних завдань і ефективності 
застосування засобів ураження і геоінформацій-
них систем (ГІС) і технологій для забезпечення 
обороноздатності країни. Тому, в ході проведення 
теоретичного дослідження ми спробували деталь-
но розглянути переваги і недоліки застосування 
ГІС воєнного призначення та окреслити підходи 
для їх ефективного використання з врахуванням 
сумісності з вимогами і технологіями, які поширені у 
провідних країнах-членів НАТО і ЄС. 
Ключові слова: автоматизовані системи управ-

ління військами; геоінформаційні системи; іміта-
ційне моделювання; оперативна (бойова) обстано-
вка; програмне забезпечення; цифрова трансфор-
мація геоданих. 

 
Вступ 

 

Необхідність та актуальність створення ГІС 
військового призначення обумовлена загальним 
підвищенням вимог військ (сил) до оперативності, 
повноти і якості інформаційного забезпечення про-
цесу управління повсякденною та бойовою діяль-
ністю особового складу військових частин (під-
розділів) та органів військового управління (ОВУ) 
Збройних Сил (ЗС) України. 

Реформування ЗС України на сучасному етапі 
розвитку суспільства характеризується введенням 
у їх діяльність ГІС і технологій. Важливою скла-
довою більшості таких технологій є засоби опра-
цювання цифрової інформації місцевості, з враху-
ванням різноманітних геопросторових даних про 
ворогуючі сторони та свої війська.  

Сучасні ГІС також дозволяють створювати ар-
хівні банки даних цифрової картографічної інфор-

мації, проводити опрацювання запитів, забезпечу-
вати електронними картами високої точності, аст-
рономо-геодезичними і гравіметричними даними 
військові частини і підрозділи ЗС. ГІС забезпечу-
ють найбільш повне створення і своєчасне віднов-
лення картографічної основи. Крім того, вже нині 
є можливість отримувати аерофото і космічні знімки 
об’єктів місцевості з мінімальною затримкою в 
часі, з визначенням специфічних характеристик 
ландшафту і погоди. 

Отже ГІС нового покоління – це не тільки і не 
просто карти, нехай і інтелектуальні. Вони без-
посередньо пов’язані з тим, як перетворюється 
образ нашого просторового мислення, допомагаю-
чи швидко знайти відповіді на важливі для ефек-
тивної діяльності питання: де знаходяться ті чи 
інші об’єкти і складові елементи мережевої та су-
путніх інфраструктур і як вони взаємодіють з ін-
шими об’єктами; де розташовані датчики і з якими 
елементами мережі вони пов’язані; де вже ведуть-
ся роботи, де вони лише плануються проводитися; 
які матеріальні та майнові ресурси необхідні для 
їх проведення та інше.  

ГІС також допомагають здійснювати аналіз ін-
формації і, з врахуванням різноманітних зовніш-
ніх і внутрішніх факторів, надавати їх користувачу 
для зручності та покращення ефективності управ-
ління процесами і об’єктами [Голобородько,  Федо-
рієнко, Кірпічніков (2016)].  

Основані на ГІС інструменти для кількісного 
аналізу і візуалізації інформації допомагають про-
водити імітаційне моделювання, вимірювати і ві-
дображати різноманітні дані, які пов’язані з пла-
нуванням навчальної та бойової діяльності військ 
(сил), інженерними роботами, тощо.  

ГІС також дозволяють розширити спектр ін-
формаційних матеріалів, доповнивши карти (схе-
ми і плани) мережевої інфраструктури даними про 
поточну і прогнозовану погоду, топографію місце-
вості чи смуг відчуження супутниковими зображе-
ннями і матеріалами аерофотозйомки і відобра-
зити всю цю інформацію в наочній картографічній 
формі, з можливістю вибіркового зображення тільки 
потрібної, на певний момент, інформації, згрупо-
ваної у вигляді окремих тематичних шарів єдиної 
інтелектуальної карти. Завдяки таким можливос-
тям ГІС є універсальною платформою для їх вико-
ристання у військовій справі. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 

Як свідчать результати проведення спеціаль-
них досліджень 67% усієї інформації, яку викорис-
товують спеціалісти різного рівня, містять у собі 
географічні (метричні, просторові) дані, тобто різ-
ного походження відомості про розподіл у просто-
рі, часі, середовищі, об’єктів, явищ, процесів, по-
дій, а саме робота з геоданими і є суттю функціо-
нування ГІС [Зацерковний (2014)]. 
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Особливе значення ГІС і технології набувають 
у військовій галузі оскільки за їх допомогою 
оптимізується значний обсяг різноманітної специ-
фічної координатної інформації і, у зручному для 
використання контенті, надається для вивчення, 
аналізу й оцінювання бойових ситуацій, плануван-
ня і проведення операцій та іншого [Голобородь-
ко, Федорієнко, Кірпічніков (2016)].  

Дослідження щодо ефективності ГІС військо-
вого призначення доводять – геоінформаційне за-
безпечення, що включає аерокосмічну, оптико-
електронну розвідку, супутниковий зв’язок, циф-
рові комп’ютерні технології і класичні методи 
геодезії, картографії та фотограмметрії, при на-
лежному рівні їх функціонування, можуть забез-
печити істотне підвищення ефективності управ-
ління військами і застосування сучасної новітньої 
зброї [Федорієнко (2018)]. 

 
Мета статті 

 

Визначити роль інформаційних технологій та 
геоінформаційних систем у військовій справі. 

 
Виклад основного матеріалу 

 

XXI століття, безперечно, є століттям інформа-
ційного прориву. Особи, які здійснюють управ-
лінські функції знають, що успіх і процвітання в 
суспільстві залежать від володіння різноманітною 
інформацією та можливостями її швидкого пе-
регляду, аналізу і використання.  

Тенденцією останнього десятиліття є розвиток 
і поширене впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технології (ІКТ) на основі ГІС у 
систему функціонування різних структур і галузей 
нашої держави. Однією з існуючих і перспектив-
них галузей використання ГІС є військова. В цій 
галузі ГІС технології використовуються не тільки 
для військових частин Міністерства оборони Ук-
раїни, але і для інших силових структур.  

Незважаючи на різницю в завданнях, які вирі-
шуються ними, особливостях їх організаційної 
компоненти – всі вони працюють з картографіч-
ною інформацією, причому не тільки для її пе-
регляду, але її аналізу і застосування з метою по-
кращання якості управління військами (силами) у 
мирний час та особливий період і підвищення боє-
здатності держави.  

Перспективи застосування ГІС технологій у 
військовій справі достатньо поширені і здійсню-
ються за різноманітними напрямами проте ха-
рактеризуються своєрідністю. Наразі військові 
ГІС виконують дві найважливіші функції: ство-
рення цифрової карти місцевості, інтегрованої з 
розширеною базою даних, і перетворення карти в 
електронну – візуалізація з можливістю інтерак-
тивної роботи з нею користувача. На основі цих 
двох реалізованих з допомогою ГІС функцій базу-
ється безліч інших [Федорієнко (2018)].   

З огляду на те, що у сучасних умовах збройна 
боротьба ведеться із застосуванням високоточної 
зброї, новітніх засобів розвідки й ураження, наві-
гації і зв’язку істотно збільшилося інформаційне 
навантаження на ОВУ та підвищилася роль інфор-
маційної складової в процесах управління.  

Окрім того, на передній план виходять опера-
тивність і якість управління із залученням автома-
тизованих систем управління військами (АСУВ). 
Застосування АСУВ як елементів Єдиної автомати-
зованої системи управління (ЄАСУ) у практиці 
інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ) ЗС 
України спрямоване на підвищення якості управ-
ління військами (силами) у мирний час та особ-
ливий період, підвищення боєздатності за рахунок 
інтенсивного впровадження сучасних новітніх 
підходів і характеризуються особливими тенден-
ціями розвитку.  

Управління військами (силами) – динамічний 
процес, який пов’язаний із використанням знач-
ної, за обсягом, інформації, що характеризується 
мінливістю параметрів і показників, які відобра-
жають зовнішнє і внутрішнє середовище об’єкта 
управління. Своєчасне і детальне виявлення змін, 
можливість їх прогнозування та визначення особ-
ливостей оперативного реагування на них, а також 
бачення перспектив для прийняття правильних рі-
шень – основна мета управління військами (силами).  

В сучасному інформаційному просторі тен-
денція щодо налаштування даних на конкретного 
користувача – найголовніше завдання для ГІС 
військового призначення. Готовий програмний 
продукт повинен бути підготовлений для викорис-
тання при виконанні визначених завдань за призна-
ченням з врахуванням специфіки певного виду ЗС 
та умов їх функціонування. 

Для реалізації цих завдань необхідна ГІС, яка 
дозволяє створювати і підтримувати цифрові мо-
делі оперативної обстановки (ЦМО) для кожного 
виду бойової діяльності саме з врахуванням спе-
цифіки дій та умов виконання оперативних (бо-
йових) завдань. Так, наприклад, для успішного про-
ведення розташування військових частин (підроз-
ділів) у місцях дислокації необхідним є детальне 
(попереднє, прогнозоване) бачення ландшафту. 
Ідеальний варіант – це наявність актуальної цифро-
вої карти всієї території. Утім, не завжди потрібна 
інформація є в наявності, оскільки підготовка по-
дібних карт – збір географічної просторової інфор-
мації, проектування, малювання, зберігання, друк і 
розподіл – надзвичайно тривалий, складний і ви-
тратний процес.  

До-речі, раніше процес виробництва карт був 
повністю «рукотворним» і потребував чисельного 
кваліфікованого персоналу. Тепер акцент змістив-
ся в напряму створення карт з використанням цен-
тралізованих баз просторових даних. При такому 
підході головною частиною роботи стає створення 
і оновлення централізованої просторової бази 
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даних, яка використовуються для створення карто-
графічної продукції, необхідної військовим ор-
ганізаціям.  

Сучасні ГІС військового призначення дозволя-
ють створювати і вести архівні данні цифрової 
картографічної інформації, проводити обробку за-
питів, забезпечувати електронними картами, астро-
номічними, геодезичними і гравіметричними да-
ними військові структури будь-якого рівня [Са-
мойлєнко (2010)].   

Особливе значення ГІС мають при плануванні і 
проведенні військових операцій, оскільки кожне 
рішення командира будь-якого рівня пов’язано з 
просторовим розташуванням військ (сил), відо-
мостями про оперативну обстановку та дислока-
цію військових частин (підрозділів) і не лише 
своїх військ, а й противника. Успіх безпосередньо 
залежить від даних про особливості місцевості, 
розташування озброєння і військової техніки (ОВТ), 
складів зброї, матеріально-технічних засобів та 
іншого. Потреба бачити і «розуміти» місцевість 
завжди була найважливою для військових коман-
дирів, у тому числі і під час управління військами 
оскільки, з точки зору воєнної науки, від ефектив-
ності управління військами залежить результатив-
ність бойових дій. 

Відомо, що основою управління є рішення, яке 
за будь-яких умов обстановки зобов’язані прийма-
ти відповідні керівники. Цей процес взаємообу-
мовлений і взаємозалежний оскільки на основі 
прийнятого рішення виникає нова (командирська) 
інформація, у вигляді команд, сигналів, розпоря-
джень і наказів за допомогою яких її доводять до 
військ у вигляді бойових завдань. Утім, поява цієї 
інформації, а отже, і прийняття рішення неможли-
ві без вихідної інформації, яка детально характе-
ризує поставлене бойове завдання, окреслює намі-
ри противника, стан об’єктів управління чи під-
порядкованих військ [Федорієнко (2018)].   

Рішення на виконання операції (бойових дій) є 
результатом напруженої роботи певного кола 
посадових осіб (заступників командувача, коман-
дира), начальників родів військ і служб, які ви-
робляють його в межах відповідальності та, у вигля-
ді пропозицій, надають командувачу (командиру) 
для затвердження. Цей процес також потребує 
наявності конкретної інформації, яку необхідно 
здобувати, узагальнювати, аналізувати і передава-
ти зацікавленим структурам [Голобородько, Федо-
рієнко, Кірпічніков (2016)]. 

Отже, всі ці і подібні технології управління 
військами, надані в цифровому еквіваленті (циф-
рове, електронне поле бою), удосконалюють 
процес управління військами, надають можливість 
підвищити бойові (оперативні) спроможності ЗС. 
«Цифрове поле бою» або «електронне поле бою» – 
новий сучасний термін, який охоплює цифрову 
картографічну інформацію реального місця (райо-

ну) бою і засоби їх експлуатації за допомогою ГІС 
для здійснення операцій (дій) [Федорієнко (2018)].  

ГІС дають можливість створювати такі циф-
рові моделі обстановки (ЦМО), які не лише точно 
відображають інформацію, а й відкривають нові 
можливості для тривимірного відображення карто-
графічної інформації, які недоступні для паперо-
вих карт. Тривимірне представлення ЦМО з кон-
кретної точки місцевості та з нанесеною оператив-
ною обстановкою надають більш повну картину 
командиру будь-якої ланки, ніж просто паперова 
карта з графічно відображеними на неї об’єктами. 
До того ж, одна з головних вимог до військової 
карті – підтримка відображення змін оперативної 
обстановки в реальному часі, вдало може забезпе-
чуватися сучасними технологіями і ГІС шляхом 
передачі цифрових шарів (слоїв) зображення ін-
формації з поточною ситуацією цифровими кана-
лами зв’язку [Голобородько, Федорієнко, Кірпіч-
ніков (2016)].  

Переваг застосування цифрових карт багато, 
але на нашу думку, паперові карти будуть затребу-
вані протягом досяжного майбутнього, а електрон-
ні – використовуватися як додаткові джерела просто-
рової підтримки прийняття рішень, як команди-
рами нижньої і середньої ланки, так і ОВУ. Отже 
їдеться не про повну заміну паперових карт на 
цифрові, а лише про спільне їх використання та 
доповнення.  

Не другорядним завданням ГІС у військовій га-
лузі є також використання технологій для визна-
чення оптимальних наземних, повітряних і морсь-
ких маршрутів пересування військ (сил). Ці завдан-
ня пов’язані з вирішенням складних питань щодо 
розміщення особового складу, техніки, різних 
служб, матеріальних об’єктів, в потрібному місці в 
потрібний час. Для вирішення цих завдань ГІС є 
універсальною технологією, за допомогою якої 
об'єднуються просторові дані від безлічі джерел 
всіх рівнів про інформацію щодо їх місця розта-
шування та поточного стану. 

Важливо підкреслити, що у військовій справі 
сьогодні потрібна не «якась» інформація, а вельми 
точна і, часом, дуже специфічна, яка може бути 
представлена в нетрадиційній графічній, або циф-
ровій формі електронних карт різного виду і 
масштабу – тривимірні і прикладно-орієнтовані 
моделі місцевості, матриці планових зображень, 
цифрові фото-плани, інформація про місцевість і 
події в ході бойових дій в реальному вимірі часу та 
ін. Застосування сучасних ГІС і технологій по-
кращує можливість значно зменшити матеріальні 
витрати і час на розробку і випуск карт та забез-
печити ЗС України цими графічними документами.  

Проте, не доцільно сприймати ГІС тільки як 
поодинокий інструмент. ГІС – це компоненти, які 
взаємообумовлені та взаємозалежні у своєї функ-
ціональності і, для успішного їх застосування по-
винні впроваджуватися комплексно – апаратні за-
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соби ЕОМ, програмне забезпечення, геоінформа-
ційні дані, людський ресурс і організаційні засоби і 
способи. Тільки такий підхід до застосування ГІС у 
військовій галузі може бути запорукою успіху на 
шляху забезпечення сумісності основних напрямів 
підготовки ЗС України з вимогами і стандартами 
підготовки збройних сил країн-членів НАТО і ЄС.  

 
Висновки 

 
Одним із перспективних напрямків використан-

ня геоінформаційних систем і технологій є війсь-
кова галузь. Зараз, коли світ вступає в нове тися-
чоліття, розуміючи переваги цифрових зображень, 
звуку та зв'язку, використання новітніх технологій 
у військовій справі стає пріоритетом у процесі 
реформування ЗС України на шляху забезпечення 
сумісності дій у відповідності з вимогами і стан-
дартами збройних сил країн-членів НАТО і ЄС. 

Геоінформаційні технології дозволяють перейти 
до об’єднаної системі планування, сформувати 
єдину картину ситуаційної обізнаності, розробити 
сучасні методи контролю і управління засобами 
збройної боротьби, включаючи безпілотні і робо-
тизовані комплекси, підвищити прозорість і опе-
ративність роботи тилу і знизити рівень реальної 
присутності за допомогою формування віртуально 
віддалених штабів та інших ОВУ ЗС.  

Попри ефективність і значимість ГІС у війсь-
ковій справі існують і проблеми, які потребують 
вирішення. В першу чергу ГІС військового призна-
чення, особливо з закордонним програмним забез-
печенням, мають відповідати вимогам інформа-
ційної безпеки в частині запобігання несанк-
ціонованого втручання до інформаційного просто-
ру і відповідності реальних функціональних мож-
ливостей можливостям, викладених в документа-
ції на програмний продукт. А це досягається, в 
першу чергу, відкриттям програмного коду як опе-
раційної системи, так і самого програмного про-
дукту а виконати цю вимогу іноді досить складно і 
пов’язано з певними ризиками. 

Натомість ідеї, закладені в ГІС вже набувають 
властивостей каталізатора процесів інтеграції в 
Україні, надаючи їм новий вимір. При цьому гео-
просторові дані стають стратегічно важливою ін-
формацією як для корпоративної діяльності, так і 
для системи національної безпеки держави. Де-
тальний розгляд та вивчення проблемних питань у 
процесі формування геоінформаційних систем 
військового призначення в державі надасть можли-
вість виявити недоліки, усунення яких поліпшить 
якість управління військами (силами) у мирний час 
та особливий період також підвищить боєздатність 
Збройних Сил України. 
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The trend of the last decade is the development 
and widespread introduction of modern information 
and communication technologies based on geographic 
information systems in the functioning of various 
structures and industries of our state. One of the 
promising areas of geoinformation technology is the 
military industry. Now that the world is entering the 
new millennium, realizing the benefits of digital 
images, sound and communication, the use of new 
technologies in military affairs is becoming a priority 
in the process of reforming Ukraine's Armed Forces 
to ensure compatibility with NATO and EU.  

Consideration and study of problematic issues in 
the process of forming military information systems 
in the country will identify shortcomings, the 
elimination of which will improve the quality of 
management of troops (forces) in peacetime and a 
special period will also increase the combat capability 
of the Armed Forces of Ukraine. 

Key words: automated command and control 
systems; geographic information systems; simulation 
modeling; operational (combat) situation; Software. 
digital transformation of geoinformation. 
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У статті проведено аналіз стану розвитку 
навчально-тренувальних засобів для СВ ЗС Украї-
ни та досліджено хід фахової підготовки військо-
вослужбовців. Визначено основні шляхи набуття 
та вдосконалення навичок підрозділів механізова-
них (танкових) військ. 
Ключові слова – підвищення професійного рів-

ня, тренажерний комплекс, двобічний бій під-
розділів, імітаційне модулювання. 

 

Вступ 
 

Аналіз стану розвитку навчально-тренувальних 
засобів ЗС України  та дослідження ходу фахової 
підготовки військовослужбовців свідчать, що бо-
йова підготовка підрозділів Сухопутних військ з 
використанням існуючої навчально-матеріальної 
бази та традиційних форм навчання (незалежно 
від їх інтенсивності та ступеню вдосконаленості 
методичного забезпечення) фактично спрямована 
не на підготовку до ведення ефективних бойових 
дій з підготовленим противником, а лише на 
виконання залікових навчальних завдань та  від-
працювання різноманітних нормативів на добре 
знайомих тактичних полях та полігонах. 

Командирам підрозділів для підвищення їх 
професійного рівня, неможливо надати відповід-
них умов щодо набуття практичних навичок з 
ефективного управлення підрозділами і вогнем у 
бою. Відсутня можливість повномасштабного від-
працювання елементів бойового злагодження екі-
пажів і розрахунків озброєння і бойової техніки, 
набуття стійких навичок дій при застосуванні 
штатного озброєння.  

Результатом подібного рішення  є колективний 
(комплексний) тренажер. Він являє собою струк-
турно-організаційне об’єднання інформаційно-спря-
жених і територіально рознесених тренажерів, що 
забезпечують практичну підготовку екіпажів (роз-
рахунків, обслуги) і підрозділів методом прове-
дення комплексних тренувань максимально набли-
жених до умов бойового застосування. 

Аналіз останніх досліджень 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що магістральним напрямком бойової 
підготовки є використання тренажерних техноло-
гій, які забезпечують можливість ведення двобіч-
ного бою підрозділів. 

Військові фахівці, провідні науковці світу в 
галузі навчально-тренувальних засобів, не одно-
разово зверталися до  тематиці тренажерного бу-
дування і вона є достатньо широко висвітленою в 
інформаційному полі. Але, в основному, левова 
частка всій уваги приділялася стандартному алго-
ритму, а саме: вивчення будови зразка та основ-
них органів керування, набуття навичок у роботі з 
обладнанням, багатократне тренування з метою 
досягнення високих показників [Алипов В.Е. 
(1988), Гринченко С. (2010)].   

Нажаль,  дослідженню можливостей тренажер-
них технологій стосовно зниження ступеню умов-
ності дій підрозділів за рахунок створення вірту-
ального бойового простру, в якому всі сили і засо-
би діють на реальної місцевості як у реальному 
бою увага не приділялася. Але це лише початкова 
стадія підготовки військовослужбовця на шляху 
до відмінного результату. Окрім перерахованих 
вище функцій, для набуття та вдосконалення на-
вичок ведення сучасного бою, необхідно мати 
можливість здійснювати інтерактивне управління 
діями  підрозділів,  дії яких імітуються, а також 
підпорядкованих та приданих вогневих засобів. 

 

Формулювання мети статті 
 

В умовах сьогодення, важливим напрямком 
вдосконалення системи бойової підготовки Сухопут-
них військ є розвиток технічних засобів навчання і 
підготовки військ. З початком агресії Російської 
Федерації проти України, значно зросли вимоги 
до підготовки підрозділів, частин, з’єднань, об’єд-
нань та органів військового управління всіх рівнів 
Збройних Сил України. Підготовка проводиться у 
ході заходів оперативної та бойової підготовки 
військ (сил). Але ефективність таких заходів в 
достатньої мірі ще не відповідає вимогам сучас-
ності. 

Це пов’язано з поступовим моральним та тех-
нічним старінням матеріально-технічної бази під-
готовки військ. 

Особливого значення набуває створення таких 
бойових тренажерних систем та засобів імітацій-
ного моделювання умов бойової обстановки, які 
забезпечать можливість значно розширити рамки 
базових етапів підготовки підрозділів, завдяки 
можливості відпрацювання складних тактичних 
завдань підрозділів різних видів і родів військ 
Збройних Сил, відслідковувати переміщення всіх 
задіяних учасників навчань в режимі реального 
часу та моделювання складних умов бойової об-
становки [Смоляков В.(2012)]. 
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Науково-технічний прогрес надав можливість 
об’єднувати комплексні тренажери окремих видів 
озброєння і бойової техніки, а також імітатори 
засобів управління та зв'язку в єдину тренажно-
моделювальну систему тактичної підготовки екі-
пажів, бойових розрахунків, підрозділів і військо-
вих частин. 

 

Мета статті 
 

Дослідження науково-методичного матеріалу 
щодо оцінювання та прогнозування розвитку 
навчально-тренувальної бази для військовослуж-
бовців родів військ збройних сил повідних країн 
світу, порівняння існуючих зразків вітчизняного 
виробництва з іноземними аналогами; аналіз іс-
нуючого стану забезпечення загальновійськових 
підрозділів вітчизняних Збройних Сил тренажер-
ними комплексами групової підготовки.  

 

Основний матеріал 
 

Підрозділам Сухопутних військ ЗС України 
потрібен сучасний багатофункціональний загально-
військовий тренажерний центр, який структурно 
поєднає у своєму складі комплекс тактичної під-
готовки командирів підрозділів, тренажерний ком-
плекс тактичної підготовки підрозділів та полігон-
ний комплекс двобічного бою підрозділів [Біжан 
І.(2000)]. 

Комплекс тактичної підготовки командирів 
підрозділів відповідає за формування, закріплення 
та вдосконалення практичних навичок командирів 
механізованих (танкових) взводів, рот щодо ор-
ганізації бою, управленню підрозділами і вогнем в 
бою, організації та підтриманню взаємодії з під-
розділами родів військ  

Такий комплекс забезпечує у ході проведення 
двобічних тактичних занять та навчань: 

− проведення двобічних тактичних занять і 
навчань з командирами взводів і рот із можли-
вістю управлення діями механізованих відділень у 
пішому та броньованому бойовому порядку; 

− імітаційне модулювання загальновійськово-
го бою або  дій приданих та взаємодіючих сил та 
засобів (механізованих, танкових, артилерійських, 
зенітних підрозділів); 

− можливість вирішення широкого спектру 
завдань тактичної підготовки починаючи з вису-
вання підрозділів у похідних порядках до моменту 
їх введення у бій, з подальшим веденням двобіч-
ного бою у наступі або обороні (Рис.1) [Алипов 
В.Е. (1988)]. 

Тренажерний комплекс двобічного бою під-
розділів має забезпечити формування, закріплення 
та вдосконалення практичних навичок командирів 
механізованих (танкових) взводів (рот) щодо ор-
ганізації бою, управлінню підрозділами і вогнем в 
бою, організації і підтриманню взаємодії з під-
розділами родів військ під час проведення тактич-
них занять (навчань) (Рис.2) [Алипов В.Е. (1988)].  

 
 

Рис.1. Комплекс тактичної підготовки 
командирів підрозділів (штабів) 

 
 

 
 

Рис. 2. Тренажерний комплекс двобічного бою 
 

Важливою функцією комплексу є забезпечення 
відпрацювання питань злагодження підрозділів 
під час проведення двобічних бойових зіткнень та 
проведення індивідуальних і  групових занять з 
екіпажами БМП, танків, розрахунками зенітних, 
протитанкових комплексів. 

Полігонний комплекс двобічного бою підрозді-
лів забезпечує ведення двобічного бою підроз-
ділів, що діють на штатному озброєнні і техніці. 
За допомогою бездротової локальної обчислю-
вальної мережі, всі військовослужбовці інтегру-
ються з пунктом управління центру. Стволи гар-
мат і кулеметів БМП (БТР, танків) обладнуються 
імітаторами стрільби, що працюють при стрільбі 
холостими боєприпасами. Датчики і імітатори ура-
ження встановлюються на амуніцію і всю техніку, 
що залучені на навчаннях (Рис. 3) [Гринченко С. 
(2010), Матвієвський О.М. (2005), R.B. Raisler 
(1999)]. 

Характерними рисами  подібного Центру є: 
- застосування передових технологій забезпе-

чення двобічного бою – імітаційного модулюван-
ня загальновійськового бою, напівнатурних трена-
жерів екіпажів і підрозділів, лазерної і обчислюва-
ної імітації стрільби та ураження; 
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Рис. 3. Полігонний комплекс двобічного бою 
 
− високий коефіцієнт технічної  готовності; 
− ефективність тактичної підготовки коман-

дирів батальйонів, рот і взводів на базі комплексу 
тактичної підготовки командирів; 

− злагодження екіпажів і підрозділів у ході 
двобічних навчальних боїв на базі тренажерного 
комплексу двобічного бою підрозділів; 

− результативність тактичної підготовки під-
розділів у повному бойовому складі в польових 
умовах (базі полігонного комплексу двобічного 
бою підрозділів); 

− забезпечення максимально адекватних умов 
сучасного бою в ході двобічних тактичних занять і 
навчань; 

− можливість дороопрацювання тренажерів 
та імітаційної моделі бою у відповідності з модер-
нізацією або прийняття на озброєння нових зраз-
ків ОВТ і систем управління військами та зброєю; 

− значне зниження бюджетних витрат наряду 
із забезпеченням високої ефективності бойової 
підготовки військ. 

 

Висновки 
 

Таким чином, створення та втілення в прак-
тику бойової підготовки загальновійськового рот-
ного тренажного центру надасть можливість  ви-
рішити наступні завдання: 

– створити сучасний ефективний інструмент 
тактичної підготовки командирів та бойового 
злагодження  підрозділів; 

– суттєво знизити ступень умовності тактичних 
навчань (занять) за рахунок створення умов імі-
тації двобічного бою; 

– забезпечити формування у командирів під-
розділів стійких навичок управління підлеглими і 
приданими підрозділами, а також навичок органі-
зації та підтримці взаємодії в сучасному загально-
військовому бою;  

– навчати екіпажі бойових машин і танків пов-
ному використанню можливостей штатного озбро-
єння і військової техніки під час вирішення вог-
невих і тактичних задач у складі підрозділів у 
різноманітної обстановці; 

– забезпечити проведення злагодження екіпа-
жів (розрахунків) і підрозділів на штатних зразках 
озброєння і військової техніки; 

– підвищити інтенсивність та результативність 
тактичної підготовки офіцерів і підрозділів у 
штатах військового часу; 

– отримати об’єктивні дані щодо рівня тактич-
ної підготовки та злагодженості підрозділів, ко-
мандирів, офіцерів штабів та служб; 

– суттєво зменшити витрати моторесурсів, паль-
ного, боєприпасів, а також рівень травматизму в 
процесі засвоєння і експлуатації зразків озброєння 
і військової техніки. 
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Наведено порівняльний аналіз ведення розвід-
ки на місцевості противника традиційним спосо-
бом і безпілотним авіаційним комплексом «Фурія». 
Ефективність бойового застосування безпілотного 
авіаційного комплексу «Фурія» обґрунтована за 
результатами отриманими за допомогою системи 
імітаційного моделювання JCATS. 
Ключові слова: ефективність; безпілотний авіа-

ційний комплекс; система імітаційного моделю-
вання JCATS, спостерігач-розвідник. 

 
Вступ 

 
Одним з пріоритетних напрямів підвищення 

ефективності бойового застосування військ (сил) в 
країнах НАТО є оснащення підрозділів сухопут-
них військ (СВ) роботизованими комплексами і 
безпілотними літальними апаратами (комплекса-
ми) (БпЛА, БпАК) різного призначення. Це по-
в'язано з тим, що ефективність функціонування 
сучасної системи управління військами (силами) у 
ході ведення бойових дій, безпосередньо залежить 
від швидкого отримання інформації про оператив-
ну обстановку від різних джерел, її оброблення та 
своєчасного доведення до командування в режимі 
реального часу. Особливої актуальності застосу-
вання БпАК набуває у ході ведення бойових дій в  
сучасних збройних конфліктах та війнах, де від-
сутня чітка лінія фронту.  

В таких умовах БпАК зарекомендували себе як 
ефективні розвідувально-ударні засоби військо-
вого призначення з багаторазовим використанням, 
які забезпечують ведення військової розвідки, 
моніторингу оперативної обстановки на місце-
вості, а також нанесення вогневого ураження по 
виявлених цілях. 

Сучасне бойове забезпечення підрозділів СВ ха-
рактеризується широким використанням новітніх 
засобів ведення військової розвідки та застосуванням 
безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).  

Застосування БпАК забезпечує підвищення 
ефективності бойового забезпечення підрозділів 
СВ та зберігає життя і здоров’я особового складу 
під час виконання широкого кола завдань: ведення 
прихованої розвідки та виявлення наземних об'єк-
тів і живої сили противника в низько-помітному 
акустичному і оптичному діапазонах, проведення 
фото і відео фіксації стаціонарних і мобільних 
об’єктів противника в режимі реального часу, 
виявлення цілей для нанесення ураження артиле-
рійськими системами, оцінювання степені уражен-
ня об'єктів та вогневих засобів противника, швид-
ке отримання розвідувальної інформації з високою 
якістю і деталізацією оперативної обстановки  на 
місцевості противника. 

Враховуючи вище зазначене та особливості 
ведення бойових дій Російською федерацією у 
«гібридній війні» на Сході Україні, цілеспрямова-
не застосування перспективних зразків БпАК для 
бойового забезпечення  підрозділів та військових 
частин СВ ЗС України є актуальним. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Вирішення зазначених актуальних питань мож-

на представити рядом військово-наукових дослі-
джень, результати яких спрямовані на пошук но-
вих шляхів підвищення бойової ефективності 
підрозділів СВ ЗС України за рахунок впроваджен-
ням сучасних інформаційних технологій та автома-
тизованих систем у новітні зразки ОВТ, а також 
застосуванням сучасних методів та способів з 
інноваційним підходом у питаннях технічної і 
бойової підготовки особового складу.  

У статті [Матійчик (2013)] розглянуто причини 
появи та напрями розвитку БпЛА та проаналі-
зовано сучасний стан ринку безпілотної авіації. 
Розвиток цивільних БпЛА нерозривно пов'язаний з 
розвитком військових зразків, причому БпЛА війсь-
кового призначення  розвиваються стрімкіше.  

Автори статей [Гриньов (2012), Артюшин, Мо-
сов, П’ясовський, Толубко (2008), Краснов, Пути-
лин (2004)], зазначають, що основну і невід'ємну 
складову частину повітряної розвідки в підрозді-
лах СВ відіграють БпЛА на яких встановлена теле-
візійна апаратура з оптичними та електронними 
пристроями. Такі зразки БпЛА забезпечують отри-
мання якісних матеріалів фото та відеофіксації за 
допомогою оптикоелектронної апаратури та забез-
печують їхнє швидкого передавання на стаціо-
нарні або рухомі пункти управління військами в 
режимі реального часу.  

У статті [Гребеников, Пропенко (2012)] під-
креслено, що БпАК з кожним роком все більше 
застосовуються у військовій сфері. Але нажаль в 
Україні поки що остаточно не затверджено від-
повідні стандарти щодо їхнього створення та 
застосування.  
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Автори роботи [Глотов, Церклевич, 2014] ствер-
джують, що використанням БпЛА стрімко зростає 
у зв'язку з високою динамічністю сучасних бойо-
вих дій та швидкою зміною бойової обстановки.  

Стимулом до розвитку безпілотної авіації стало 
успішне і широке використання БпЛА збройними 
силами США та Ізраїлю в ході військових опе-
рацій (Перська затока. Югославія, Близький Схід), 
де БпЛА зарекомендували себе як ефективний за-
сіб розвідки, супроводу бойових дій, виявлення 
вогневих засобів противника [Зінченко (2011)].  

У роботі [Глотов, Гуніна, Телещук (2017)] ав-
тори розмірковують щодо можливостей застосу-
вання сучасних БпЛА у військових цілях. Висвіт-
лено основні завдання і переваги БпЛА, дослідже-
но можливість застосування БпЛА для виявлення 
ворожих літальних апаратів. 

У публікації [topwar.ru, 27.06 2020] розгляда-
ється застосування БпАК під час збройного конф-
лікту у Сірії та Лівії і відмічається, що збройні си-
ли Туреччини вперше застосували БпАК в якості 
ударно розвідувальних засобів, які спроможні ска-
нувати місцевість противника по всій лінії фронту, 
з метою ведення розвідувальних дій в режимі 
реального часу, нанесення масованого вогневого 
ураження ударними БпЛА і дронами-камікадзе, які 
цілими ескадрильям («роями»), налітають на пози-
ції підрозділів регулярної армії та завдають ефек-
тивних вогневих ударів по живій силі та вогневих 
засобах противника. 

У наступній публікації [https://meduza.io/feature 
/2020/11/19] зазначено, що під час бойових дій у 
Нагірному Карабасі (вірмено-азербайджанська війна 
у вересні-листопаді 2020 року) з високою ефек-
тивністю застосувалися ударні БпЛА  Bayraktar 
TB2 різних типів, турецького виробництва і дрони-
камікадзе «Harop» ізраїльського виробництва. У 
перші ж дні бойових дій, завдяки БпЛА, які були 
обладнані системою автоматичного наведення на 
радари ППО противника і системою для коректу-
вання вогню артилерійських та реактивних систем, 
було знищено велику кількість живої сили та 
вогневих засобів противника. Зокрема, у ході бо-
йових дій зазначеного збройного конфлікту за 
допомогою ударних БпЛА та дронів-камікадзе бу-
ло знищено новітні зразки ОВТ: 26 сучасних уста-
новок ППО, 12 радарів зенітно-ракетних комплек-
сів С-300, одна пускова установка сучасного так-
тичного зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2КМ 
російського виробництва. 

 
Формування мети статті 

 
Характерні особливості ведення сучасних бо-

йових дій обумовлені інтенсивним розвитком но-
вітніх зразків озброєння та військової техніки, під-
вищенням ролі дистанційного впливу на війська 

(сили) противника, пріоритетним застосуванням 
високоточної зброї, підвищенням маневрених 
можливостей розвідувальних підрозділів.  

Для успішного виконання поставлених завдань 
розвідувальними підрозділами в таких умовах 
ведення бойових дій, для них потрібне високо-
ефективне забезпечення новітніми зразками ОВТ, 
робототехнічних засобів і систем та безпілотних 
авіаційних комплексів  військового призначення. 
Метою роботи є визначення ефективності бойо-

вого застосування БпАК А1-СМ «Фурія» та оцінки 
розвідувальних дій спостерігачів-розвідників на 
місцевості противника методом моделювання від-
повідної ситуації за допомогою системи імітацій-
ного моделювання JCATS за відповідно підготов-
леними даними та сценарієм. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Успішне ведення сучасних бойових дій під-

розділами СВ ЗС України  та ефективне вогневе 
ураження живої сили та  вогневих засобів против-
ника, можливо тільки при умові бойового застосу-
вання високотехнологічних новітніх зразків ОВТ, 
які дозволять провести превентивні дії на упе-
редження та нанести вогневе ураження по пози-
ціям ймовірного противника. Важливу роль в до-
сягненні загального успіху підрозділів СВ у ході 
виконання бойових завдань відіграватиме підви-
щення ефективності застосування розвідувальних 
підрозділів, які є основним видом бойового за-
безпечення підрозділів СВ.  

Для підвищення ефективності застосування 
розвідувальних підрозділів доцільно  збільшити  
спектр бойового застосування перспективних зраз-
ків БпЛА, які забезпечать  успішне виконання 
бойових завдань в умовах, коли застосування пі-
лотної авіації неможливе або є недоцільним (силь-
на протидія засобів ППО супротивника, радіацій-
не, хімічне або бактеріологічне зараження повітря 
і місцевості в районі бойових дій, необхідність 
здійснення тривалого  спостереження  за місце-
вістю противника тощо).  

У даний час БпАК зарекомендували себе як 
ефективний засіб багатопланового бойового засто-
сування який забезпечує виконання таких завдань: 
сканування місцевості і розвідка об'єктів против-
ника,  спостереження за полем бою, інформаційне 
забезпечення для корегування роботи вогневими 
засобами ураження, ретрансляції зв'язку та поста-
новки  радіоперешкод. 

З метою підвищення ефективності функціону-
вання розвідувальних, механізованих та артиле-
рійських підрозділів СВ ЗС України, в них ство-
рено відповідні відділення, які оснащені перспек-
тивними зразками БпАК різного типу. Починаючи 
з 2014 року в зазначених підрозділах до підкон-
трольної експлуатації було допущено декілька 
типів  БпАК, які підтвердили свою спроможність 
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виконувати бойові завдання у реальних умовах бо-
йових дій і протидії засобам радіоелектронної бо-
ротьби противника в зоні проведення ООС (рис. 1). 
За результатами успішних державних випробувань 
БпАК А1-СМ «Фурія», як ефективний засіб роз-
відки та коригування артилерійського вогню, у 
відповідності до наказу Міністерства оборони Украї-
ни №115 від 09.04.2020 року офіційно був прий-
нятий на озброєння підрозділів СВ ЗС України.

БпАК А1-СМ «Фурія» показав високу ефектив-
ність бойового застосування та експлуатації в 
реальних умовах бойових дій на Донбасі.  

БпАК А1-С-М «Фурія» – це багатоцільовий 
безпілотний авіаційний комплекс, призначений 
для ведення повітряної розвідки вдень і вночі, 
визначення координат цілей, корегування  арти-
лерійського вогню та  супроводження транспорт-
них колон. 

 

   

 
Багатофункціональний  
АН-БпАК-1 «Горлиця» 

Багатофункціональний 
БпАК Лелека-100 

БпАК ACS-3 
(Raybird-3) 

Багатоцільовий  БпАК 
А1-СМ «Фурія» 

 
Рис.1. Розвідувальні БпАК 

 
За результатами успішних державних ви-

пробувань БпАК А1-СМ «Фурія», як ефективний 
засіб розвідки та коригування артилерійського 
вогню, у відповідності до наказу Міністерства обо-
рони України №115 від 09.04.2020 року офіційно 
був прийнятий на озброєння підрозділів СВ ЗС 
України. БпАК А1-СМ «Фурія» показав високу 
ефективність бойового застосування та експлуа-
тації в реальних умовах бойових дій на Донбасі.  

БпАК А1-С-М «Фурія» – це багатоцільовий 
безпілотний авіаційний комплекс, призначений 
для ведення повітряної розвідки вдень і вночі, 
визначення координат цілей, корегування  артиле-
рійського вогню та  супроводження транспортних 
колон. 

Аналіз бойових втрат БпАК А1-СМ «Фурія», за 
період з 01.01.2016 року по 23.11.2020 свідчить 
про те, що за весь період бойового застосування 
БпАК в зоні проведення АТО (ООС), втрачено 
було лише 6 од. внаслідок їхнього ураження вогне-
вими засобами противника і засобами технічного 
впливу, враховуючи при цьому те, що на даний час 
на оснащенні підрозділів СВ перебуває близько 
двохсот одиниць зазначених зразків БпАК. 

З метою визначення ефективності  бойового 
застосування  БпАК А1-СМ «Фурія» і відповідно 
розвідувальних дій спостерігачів-розвідників під 
час ведення розвідки місцевості противника, у 
рамках виконання НДР за шифром «Тайпан» було 
проведено дослідження за допомогою системи імі-
таційного моделювання JCATS щодо ефективності 
ведення розвідки місцевості противника за участю 
БпАК А1-СМ «Фурія» і трьох спостерігачів-роз-
відників, які оснащені штатними розвідувальними 
засобами.  

Система імітаційного моделювання JCATS – це 
інтерактивний засіб моделювання, який дозволяє 

провести імітаційне дослідження щодо дії як ці-
лого підрозділу так і окремих його відділень з ме-
тою моделювання характерних процесів для  під-
розділів СВ  в умовах сучасної збройної боротьби. 

Імітаційне моделювання, на відміну від інших 
методів має широкі можливості для дослідження 
та описування різних за складністю моделей ти-
пової бойової обстановки з врахуванням функціо-
нування окремих об'єктів на різних рівнях деталі-
зації, зокрема, у нашому випадку – це  спостеріга-
чі-розвідники та безпілотний авіаційний комплекс. 

Результати імітаційного моделювання ведення 
розвідки місцевості противника спостерігачами-
розвідниками викладені нижче.  

Ведення розвідки місцевості противника одним 
спостерігачем-розвідником показали: точне вияв-
лення цілі становить 10 %, а виявлення позицій 
противника складає 30 %. Отже під час ведення 
розвідки місцевості противника одним спостеріга-
чем-розвідником  результати імітаційного моделю-
вання свідчать про вкрай низьку ефективність 
виявлення цілей і ймовірність виявлення позицій 
противника, що в цілому буде негативно впливати 
на якість корегування артилерійського вогню та на 
вогневе ураження живої сили і вогневих засобів 
противника.  
Результати імітаційного моделювання веден-

ня розвідки місцевості противника двома спосте-
рігачами-розвідниками свідчать, що ефективність 
виявлення цілей і ймовірність виявлення позицій 
противника у порівнянні з результатами ведення 
розвідки місцевості одним спостерігачем-розвід-
ником зростає: точне виявлення цілі становить 
20 %, а виявлення позицій противника становить 
40 %. Значить підвищується якість корегування 
артилерійського вогню та ефективність вогневого 
ураження. 
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Результатами ведення розвідки двома спосте-
рігачами-розвідниками у порівняні з одним спостері-
гачем-розвідником зросли: точне виявлення цілі – 
у 2 рази, а виявлення позицій противника – у 1,5 
рази. Відповідно підвищується якість корегування 
артилерійського вогню та забезпечується опти-
мальна ефективність вогневого ураження живої 
сили та вогневих засобів противника.  
Під час імітаційного моделювання розвідки 

місцевості противника за допомогою трьох спосте-
рігачів-розвідників результати наступні: точне ви-
явлення цілі становить 30%, а  виявлення позицій 
противника – 60% (рис. 2). У цілому результати 
аналізу імітаційного моделювання ведення розвід-
ки місцевості противника за допомогою спостері-
гачів-розвідників свідчить, що найгірший резуль-
тат отриманий під час ведення розвідки одним 

спостерігачем-розвідником. Разом з тим збільшен-
ня кількості спостерігачів-розвідників до трьох 
осіб зумовлює підвищення ефективності виявлен-
ня цілей та позицій противника, а саме: точне 
виявлення цілі – у 3 рази, а виявлення позицій 
противника становить – у 2 рази (рис. 3). 

Проведене дослідження показало, що ведення 
розвідки за допомогою спостерігачів-розвідників 
має певні проблеми: їхні фізичні можливості та 
технічні спроможності засобів розвідки не пов-
ністю відповідають сучасним вимогам військової 
розвідки за такими показниками як: дальність 
ведення розвідки, точність визначення координат 
цілей, швидкість оброблення розвідувальної ін-
формації та оперативність передачі розвідувальних 
даних тощо. 

 

 
 

Рис. 2. Результати виявлення цілей і  позицій противника трьома спостерігачами-розвідниками:  
точки  білого кольору – ймовірне знаходження цілей,  

точки червоного кольору  – точне виявлення  позицій противника 
 
 

 

 
 
Рис. 3. Графік візуальної оцінки 

виявлення цілі противника 
спостерігачами-розвідниками: 
 
 

 

 
Імітаційне моделювання проводилося за умови, 

що БпАК А1-СМ «Фурія» знаходиться на висоті 
2000 м. 

Під час ведення розвідки місцевості против-
ника за допомогою БпАК А1-СМ «Фурія»  за умо-
ви, коли дальність до цілі становить 2000 м, ре-
зультати імітаційного моделювання свідчать, що 

точне виявлення цілей і точне виявлення позицій 
противника дорівнює 0 %. Відповідно у випадку 
коли дальність до цілі становить 2000 м  бойове 
застосування БпАК А1-СМ «Фурія» є недоціль-
ним. 

Під час ведення розвідки місцевості противни-
ка за допомогою БпАК А1-СМ «Фурія» за умови, 
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коли дальність до цілі становить 1000 м, результа-
ти імітаційного моделювання свідчать, що точ-
ність  виявлення цілей дорівнює 5 %, а точність 
виявлення позицій противника становить 0 %. Від-
повідно у випадку коли дальність до цілі стано-
вить 1000 м, ефективність бойового застосування 
БпАК А1-СМ «Фурія» буде низькою, тому його 
застосування є не ефективним.  

Під час ведення розвідки  місцевості против-
ника за допомогою БпАК А1-СМ «Фурія»  за 
умови, коли  він знаходиться безпосередньо над 
ціллю (дальність до цілі  становить 0 м) свідчить, 
про високу ефективність: точність виявлення цілей 
становить 100 %, точність виявлення позицій про-
тивника дорівнює 70 % (рис. 4). Відповідно у ви-
падку коли БпАК А1-СМ «Фурія» знаходиться без-
посередньо над ціллю (дальність до цілі становить 

0 м), його бойове застосування є найбільш ефек-
тивним, тому, що він знаходиться у найбільш без-
печній зоні (у «мертвій зоні»), де його не зможуть  
виявити засоби РЕБ та станції кругового стеження 
і наведення ракет противника. У такому випадку 
БпАК А1-СМ «Фурія» може у спокійному режимі 
виявити цілі та позиції противника, провести їхню 
відео та фотофіксацію, здійснити наведення на цілі 
та  нанести вогневе ураження високоточним оз-
броєнням 

Для порівняльної оцінки щодо ефективності 
бойового застосування БпАК А1-СМ «Фурія» і 
відповідно розвідувальних дій спостерігачів-роз-
відників під час ведення розвідки місцевості против-
ника, в таблиці наведено отримані значення і ха-
рактеристики імітаційного моделювання (табл.1).  

 
Таблиця 1.  

Порівняльні характеристики точності виявлення цілей та точності виявлення позицій 
противника за допомогою спостерігачів-розвідників і БпАК А1-СМ «Фурія» 

 
Виявлення цілі 

спостерігачами-розвідниками Виявлення цілі БпАК А1-СМ «Фурія» 

Кількість 
спостерігачів 

Точне 
виявлення 

Ймовірне 
розташування Відстань Точне 

виявлення 
Ймовірне 

розташування 
1 до 10% до 30% 2000 м 0% 0% 
2 до 20% до 40% 1000 м 0% до 5% 
3 до 30% до 60% 0 м до 70% до 100% 

 
Рис. 4. Результати виявлення цілей і  позицій противника у випадку коли БпАК А1-СМ «Фурія» 

знаходиться безпосередньо над ціллю: точки  білого кольору – ймовірне знаходження цілей, точки 
червоного кольору  – точне виявлення  позицій противника 
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Аналіз результатів імітаційного моделювання 
наведених в таблиці безсумнівно свідчать, що 
збільшення кількості спостерігачів-розвідників до 
трьох осіб зумовлює підвищення ефективності 
виявлення цілей до 30 % та виявлення позицій 
противника до 60 %. Застосування БпАК А1-СМ 
«Фурія» для виявлення цілей і позицій противника 
ефективне лише за умови висоти знаходження над 
противником 2000 м і дальність до цілі 0 м. 

Аналіз результатів імітаційного моделювання 
щодо визначення порівняльної оцінки ефектив-
ності ведення розвідки місцевості противника за 
допомогою спостерігачів-розвідників і БпАК А1-
СМ «Фурія» свідчить, що  підвищити нарощуван-
ня інформаційно-розвідувального забезпечення та 
розширення можливостей військової розвідки мож-
на за рахунок реалізації комплексного підходу: 
підвищенням професійного рівня тактичної і фізич-
ної підготовки спостерігачів-розвідників та осна-
щенням розвідувальних підрозділів ударними 
БпЛА, які дозволять значно розширити район по-
шуку, виявити та знищити важливі об'єкти про-
тивника.  

Разом з тим аналіз результатів імітаційного 
моделювання ведення розвідки місцевості против-
ника показує, що БпАК А1- СМ «Фурія» найбільш 
доцільно застосовувати в складних умовах пере-
січної місцевості на непідконтрольній території 
Донецької та Луганської областей, яка розчлено-
вана глибокими ярами і балками та характеризу-
ється різноматнітними за розмірами та формами 
штучними насипами антропогенного походження: 
терикони, кар'єри, насипи, відвали. Бойове засто-
сування БпАК А1- СМ «Фурія» в таких умовах 
забезпечує високу ефективність розвідки місце-
вості противника, підвищує точність визначення 
цілей та позицій противника, скорочує час на пере-
дачу оперативних даних фото та відеоінформації для 
корегування артилерійського вогню по виявлених 
об'єктах та вогневих засобах противника. 

 

Висновки 
 

1. У теперішній час основними заходами бойо-
вого застосування БпАК розглядаються такі варі-
анти: ведення розвідки та здійснення постійного 
спостереження за об'єктами і цілями противника, 
спостереження за оперативною обстановкою у хо-
ді ведення бойових дій,  коректування вогню арти-
лерійських систем, ретрансляція сигналів зв’язку, 
а також участь у заходах радіоелектронної проти-
дії  засобів РЕБ противника. 

2. На підставі виконаного дослідження можемо 
стверджувати, що  бойове застосування  БпАК А1-
СМ «Фурія» є перспективним засобом бойового 
забезпечення підрозділів СВ ЗС України.  
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У статті проведено аналіз шляхів розвитку і 
підвищення ефективності управління військами; 
адаптація органів та пунктів управління, системи 
зв’язку і автоматизації до умов виконання сучас-
них завдань; організація взаємодії Збройних Сил 
України з іншими складовими сил оборони; осна-
щення Збройних Сил України та інших складових 
сил оборони сучасними засобами зв’язку та інфор-
матизації; розвиток автоматизованої системи уп-
равління силами оборони. 
Ключові слова: підвищення ефективності уп-

равління, засоби зв’язку та інформатизації, авто-
матизована система управління військами, ар-
мійська тактична комунікаційна система. 

 
Вступ 

 
Актуальними загрозами для України   зали-

шається мілітаризація РФ тимчасово окупованих 
територій Донецької і Луганської  областей. 

Протидією цім діям є відбиття збройної агресії 
Російської Федерації проти України, забезпечення 
обороноздатності України на рівні, достатньому 
для запобігання виникненню збройного   конфлік-
ту, удосконалення системи забезпечення  воєнної 
безпеки, яка б гарантувала надійний захист держа-
ви та відповідала на міжнародному рівні  критері-
ям членства в ЄС та НАТО  

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-

чить про те, що магістральним напрямком сучас-
ного підходу до автоматизації управління зброй-
ними силами, є впровадження комп’ютерних та 
інформаційних технологій. Це, надає нові можли-
вості при вирішенні задач управління військами в 
мирний час та особливий період.  

Автоматизація процесу управління з урахуван-
ням навігаційної інформації дозволяє суттєво змен-
шити час на координацію та злагодженість дій 
військ (сил) в умовах застосування засобів ураження. 

 

Військові фахівці, провідні науковці світу в га-
лузі систем управління не одноразово зверталися 
до  тематиці автоматизованої системи управління 
військами і вона є достатньо широко висвітленою 
в інформаційному полі [2–5].          

Але питання щодо створення АСУ (автомати-
зованих систем управління) C4ISR на оперативно-
му і тактичному рівнях для видів (родів) Збройних 
Сил України та інших складових сил оборони на 
основі стандартів, доктрин і рекомендацій НАТО 
так широко ще не висвітлювалося. 

Відповідно до Річної  Національної програми 
під егідою Комісії Україна – НАТО: «Мета прак-
тичного співробітництва  з НАТО полягає у мак-
симальному  залученні дорадчої  та матеріально – 
технічної підтримки НАТО  для  реформування 
сектору безпеки і оборони України до принципів, 
стандартів  та рекомендацій Альянсу з метою зміц-
нення обороноздатності держави та підготовки 
України до набуття  повноправного членства в 
НАТО».  

Відповідно вимогам програми та плану дій   
Збройні Сили України повинні перейти на авто-
матизовану систему управління C4ISR на страте-
гічному, оперативному і тактичному рівнях. Тому 
тематика, що підлягає розгляду, є важливою акту-
альною.  З огляду на це доцільно детальніше роз-
глянути сучасну систему АСУВ C4ISR. 

 
Мета статті 

 
 Аналіз шляхів розвитку і підвищення ефек-

тивності управління військами, адаптації органів 
та пунктів управління, системи зв’язку і автомати-
зації до умов виконання сучасних завдань, подаль-
ший розвиток автоматизованої системи управлін-
ня силами оборони. 

 
Основний матеріал 

 
Впровадження системи C4ISR на оперативно-

му та тактичному рівнях до командира відділення 
(та їм рівних) у складі таких базових можливос-
тей: захищений голосовий зв’язок, обмін текстови-
ми повідомленнями, обмін графічними документа-
ми, геопросторова інформація, взаємна ідентифіка-
ція, інтеграція сенсорів, інтеграція БПЛА та їх су-
місність зі стандартами НАТО. 

C4ISR – це система оперативно-стратегічного 
рівня, що включає різні підсистеми необхідні для 
технічного забезпечення процесу бойового управ-
ління збройними силами. 

Крім того, система автоматизує облік та по-
треби військ (сил) у логістичному забезпеченні, 
інформацію про потреби яких обробляють без-
перервно, що дає змогу своєчасно постачати все 
необхідне для ведення операцій (рис.1)  
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Рис. 1. Система C4ISR у єдиному  
інформаційному середовищі 

 Система C4ISR передбачає комплексну інтегра-
цію засобів оперативно-стратегічної розвідки, 
спостереження та військової розвідки (Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance) із системами уп-
равління, контролю, зв’язку та обчислювальними 
засобами (Command, Control, Communication, 
Computers) в єдиному інформаційному середови-
щі, яке, у свою чергу, забезпечує інтеграцію наві-
гаційної, загально географічної і тактичної інфор-
мації в єдиній географічній системі координат.          

На  початку 1990-х років  у збройних силах 
США та арміях інших держав – членів НАТО роз-
роблення та впровадження автоматизованих сис-
тем управління триває та удосконалюється з та-
кими етапами: С 2 – командування та управління; 
С 4 – командування, управління, зв’язок та обчис-
лення; С 4І – поступове освоєння системи C4ISR. 
Разом із загальновійськовими системами управлін-
ня військами, в армії США постійно розробляють та 
удосконалюють багато інших автоматизованих 
мереж: C2 OTM (Command-and-Control On the 
Move) – оперативне управління під час пересу-
вання; 

– SIPR-Net (Secret Internet Protocol Router 
Network) – безпечна мережа на основі інтернет-
маршрутизатора;  

– NIPR-Net (Non-Secure Internet Protocol Router 
Network) – відкрита мережа на базі інтернет-
маршрутизатора;  

– FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigadeand 
Below) – експериментальна система управління 
ХХІ ст. на рівні бригади США та нижче (стандар-
ти для виконання динамічного бойового управ-
ління мобільною тактичною мережею); 

– JAUS (Joint Architecture for Unmanned 
Systems) – об’єднана архітектура для безпілотних 
систем (загальні протоколи операційних систем 
для виконання бойових роботизованих операцій у 
межах концепції глобальної системи); 

– WIN-T (Warfighter Information Network – 
Tactical – армійська тактична комунікаційна систе-
ма) – високошвидкісні широкосмугові мережеві 
протоколи для мобільного зв’язку американської 
армії. Для створення системи автоматизації C4ISR 

усі програми об’єднані в єдину систему, тому їх 
розробляють за єдиними програмами, вимогами та 
стандартами (Мережеві тактичні  інформаційні  
системи коаліційних сил. 

У C4ISR введено такі позначення: Command – 
командування; Control – управління; Communication – 
комунікація (зв’язок); Computers – розрахунки; 
Intelligence – оперативно-стратегічна розвідка; 
Surveillance – спостереження; Reconnaissance – 
рекогносцировка (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Обробка інформації системою  C4ISR 
 
Відповідно до стандартів НАТО система С4ISR 

має автоматично: на тактичному рівні – визначати 
положення і переміщення своїх підрозділів з авто-
матичним відображенням на електронних картах; 
визначати положення противника і його перемі-
щення з відображенням на електронних картах; 
вибирати маршрут руху; надавати цілевказівки 
засобам вогневого ураження; інформувати свої 
підрозділи про дії та місце перебування їх сусідів і 
противника; на оперативному рівні (додатково) – 
повністю автоматизувати збирання інформації та 
її обробку; надавати варіанти рішення командира, 
що ґрунтуються на автоматично отриманих роз-
відданих, а також інформації про сили і засоби, 
наявні в розпорядженні; моделювати операцію (бій) 
і можливий результат; надавати пропозиції част-
кових рішень командиру в ході бою, що ґрунту-
ються на подіях поточної діяльності координацій-
ного та спеціального штабів.   

Новий формат взаємодії Україна – НАТО пе-
редбачено  виконання  головних завдань: Україна і 
НАТО спільно визначатимуть перелік конкретних 
стандартів, що впливають на взаємну сумісність 
та потребуватимуть першочергового впроваджен-
ня в ході оборонної реформи; для визначених 
стандартів Україна розроблятиме та погоджувати-
ме з НАТО «дорожні карти» запровадження кож-
ного з них, причому ці документи будуть публіч-
ними (здебільшого буде можливий паралельний 
громадський моніторинг), буде ухвалений рішен-
ням Міністра оборони України графік впрова-
дження стандартів . Аналіз виконання плану дій 
щодо впровадження оборонної реформи в Україні 
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на 2016–2020 роки (дорожньої карти) показав, що 
наявна система виконання визначених завдань не 
забезпечить вимог конкретизації завдань оборон-
ної реформи відповідно до досягнутих у ході до-
мовленостей з керівництвом НАТО у листопаді 
2019 року. 

Розроблення «дорожніх карт» кожного стан-
дарту та механізму оцінювання повноти їх вико-
нання не створить особливих проблем, якщо такі 
стандарти будуть визначені.  

На основі системного та логічного підходів, 
порівняння, аналізу, методів аналогії та узагаль-
нення визначено що головними завданнями плану 
дій щодо оборонної реформи в сучасний період, 
від яких залежить можливість сумісного  застосу-
вання угруповань військ (сил) Збройних Сил Ук-
раїни та збройних сил держав – членів НАТО, 
можуть бути: перехід від системи забезпечення 
«по службах» до системи всебічного забезпечення 
за функціями операцій; формування та освоєння 
нової структури «об’єднаних» штабів; уточнення 
загальної структури Збройних Сил України відпо-
відно до принципів і стандартів НАТО; розроблен-
ня та затвердження доктринальних документів 
відповідно до нової системи управління війська-
ми; освоєння офіцерами та сержантами Збройних 
Сил України операційного процесу за стандартами 
НАТО. Формування структур «об’єднаних» шта-
бів військ (сил) за принципами і стандартами 
НАТО, наведено варіант структури Генерального 
штабу максимально наближеного до стандартів 
НАТО (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Формування структур «об’єднаних»  
штабів військ 

 
Висновки 

 
Таким чином, впровадження автоматизовані  

системи C4ISR – як системи оперативно-стратегіч-
ного рівня, дасть можливість: 

 оперативного управління Збройними Силами 
України та іншими складовими сил оборони та  
визначення шляхів розвитку і підвищення ефек-
тивності бойового та оперативного управління 
військами (силами);  

адаптація органів та пунктів управління, систе-
ми зв’язку і автоматизації до умов виконання су-
часних завдань;  

організації взаємодії Збройних Сил України з 
іншими складовими сил оборони; на оперативно-
му і тактичному рівнях для видів (родів) Збройних 
Сил України. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ  
ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
В ХОДІ БОЙОВИХ ДІЙ  

 
Сергій Радзіковський  

 
Науковий центр Сухопутних військ НАСВ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану 32, Львів, 

79012, Україна, Е-mail: zolottse@asv.dod.ua 
 
Під час ведення бойових дій особливо критич-

ними є вимоги до оперативності прийняття рі-
шень, тому неприпустимо витрачати багато часу 
на планування операції (бою). 

Необхідність та актуальність створення надій-
ної геоінформаційної підсистеми автоматизованої 
системи управління військами (далі – АСУВ) 
Збройних Сил (далі – ЗС) України обумовлена 
загальним підвищенням вимог до оперативності, 
повноти та якості інформаційного забезпечення 
процесу управління повсякденною та бойовою 
діяльністю військ (сил) і невідповідністю сучасно-
го забезпечення українського війська інформацією 
про місцевість та об’єкти на ній досягненням в 
області інформаційних технологій. 
Ключові слова: географічні інформаційні сис-

теми; автоматизовані системи управління війська-
ми; органи військового управління; інформаційне 
забезпечення; інформація про місцевість та об’єк-
ти на ній.  

 
Вступ 

 
На сьогодні наявні комплекси та засоби автома-

тизації не в повній мірі здатні забезпечити опера-
тивне вирішення завдань органів військового уп-
равління (далі – ОВУ) ЗС України. Вони не скла-
дають єдину систему і за своїм технічним рівнем 
та іншими характеристиками не відповідають су-
часним вимогам. Це негативно впливає на опера-
тивність та якість рішень, що приймаються ОВУ як 
під час повсякденної діяльності, так і під час 
підготовки та в ході ведення бойових дій. 

Теперішній стан забезпечення ЗС України ін-
формацією про місцевість та об’єкти на ній ха-
рактеризується слабким використанням величез-
них можливостей обчислювальної техніки і ма-
шинної графіки в процесах створення та масової 
обробки картографічної інформації. Цим усклад-
нюється створення та впровадження передових 
технологій виготовлення картогра-фічної інформа-
ції та забезпечення нею АСУВ та автоматизованих 
систем навігації (далі – АСН). 

Сучасні інформаційні технології вимагають до-
корінного перегляду форм і способів роботи ОВУ 
усіх рівнів, які повинні базуватись на комплексній 
автоматизації функцій їхньої діяльності, в тому 
числі інформаційного забезпечення. У зв’язку з 
цим важливого значення набуває питання створен-
ня та застосування в практичній діяльності ОВУ 
цифрової картографічної інформації (цифрових, 
електронних карт тощо). 
Актуальність проблеми обумовлює той факт, 

що оперативність отримання даних ОВУ та війсь-
ками може бути забезпечена тільки через автома-
тизовану систему, яка об’єднує функції збору, об-
робки, оцінки, накопичення, аналізу інформації 
про місцевість та об’єкти на ній і доведення її до 
споживачів у масштабі часу близькому до реаль-
ного. Зрозуміло, що ефективність управління 
військами (силами) у багато чому залежить від 
обгрунтованості рішень, що приймаються посадо-
вими особами ОВУ. Про неї можна судити за 
результатами операцій (бойових дій) і витратами 
на це ресурсів – сил, засобів і часу. 

Внаслідок розвитку теорії і практики управ-
лінської діяльності вироблена певна послідовність 
у роботі командирів і штабів щодо прийняття 
рішень на підготовку та ведення операції (бойових 
дій): усвідомлення поставленого завдання; всебіч-
на оцінка обстановки; розроблення варіантів заду-
му, їх порівняльна оцінка та вибір найбільш раціо-
нального; визначення завдань військам, органам 
управління, взаємодії і забезпечення; формулю-
вання прийнятого рішення та його доведення до 
військ. 

Незважаючи на умовність такої послідовності, 
кожен з її етапів має свій зміст і може виконува-
тись різними методами. Якісна сторона управ-
лінської діяльності безпосередньо пов’язана з 
інформаційними технологіями та системами, засо-
бами автоматизації, які застосовуються в ОВУ 
військами (силами). Аналіз стану розвитку геогра-
фічних інформаційних систем (далі – ГІС) в Укра-
їні показує, що одним з актуальних завдань роз-
витку держави є інформатизація всіх сфер сус-
пільного життя, в тому числі реалізація на базі 
геоінформаційних технологій сукупності взаємо-
пов’язаних організаційних, правових, політичних, 
соціально-економічних, науково-технічних і ви-
робничих процесів. 

 
Аналіз останніх досліджень 

 
Для аналізу сучасних тенденцій розвитку АСУВ 

може бути корисним досвід Національного універ-
ситету оборони (далі – НУО) України імені Івана 
Черняховського, який, відповідно до визначених 
наукових завдань, здійснює дослідження проблем 
розвитку інформаційних технологій і вдосконален-
ня автоматизованих систем управління, а також 
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упроваджує результати цих досліджень в освітній 
процес вишу. 

Одним з таких результатів є створена навчальна 
АСУВ “Славутич”. Слухачі факультативно в обсязі 
60 годин вивчають технології її застосування та 
вдосконалюють компетенції автоматизованого уп-
равління військами (силами) під час проведення 
занять з оперативно-тактичних дисциплін. Най-
більш повно та комплексно АСУВ «Славутич» 
використовується під час проведення командно-
штабних воєнних ігор (далі – КШВГ) зі слухачами 
випускних курсів [Стужук, Бодрик, Сушинський 
(2019)].  

Разом з тим, розглядаючи співпрацю між Укра-
їною та НАТО в галузі реформування структур 
безпеки та оборони нашої держави, слід зазначи-
ти, що відповідно до Доктрини об’єднаних сил 
НАТО (Allied Joint Doctrine, AJP-01) під час сучас-
них операцій існує імовірність співпраці сил 
НАТО зі збройними силами країн, котрі не є 
членами Північноатлантичного альянсу, можуть 
підсилювати політичну вагу та легітимність опе-
рації, а також надавати додаткові військові під-
розділи. Користь від співпраці зі збройними сила-
ми країн, які не є членами НАТО, є більшою, ніж 
будь-які проблеми з оперативною сумісністю [Allied 
Joint Doctrine : NATO Standard AJP-01 (2017)]. 

Використання ГІС у складі інформаційних сис-
тем військового призначення дає змогу: 

оперативно відображати будь-які зміни обста-
новки та візуалізувати зону ведення бойових дій; 

швидко та якісно проводити аналіз геопросто-
рової інформації і приймати адекватні раціональні 
рішення; 

автоматизувати стандарти військової процеду-
ри, зокрема оновлення та ведення карти, визначен-
ня координат певних об’єктів тощо; 

забезпечувати користувачам, які залучені в 
процес прийняття певного рішення, однакову ви-
хідну картину бойових дій; 

підтримувати знання військово-об’єктової обста-
новки на тактичному та оперативно-тактичному 
рівнях; 

забезпечувати швидке поширення інформації 
до зацікавлених санкціонованих користувачів. 

 
Мета статті 

 
Дослідження тенденцій функціонування та роз-

витку АСУВ для прийняття управлінських рішень 
під час підготовки та ведення бойових дій з 
урахуванням досвіду проведення операції Об’єд-
наних сил (далі – ООС) на сході України.  

 
Основний матеріал 

 
Враховуючи досвід збройних конфліктів остан-

ніх десятиліть, автоматизоване управління війська-
ми (силами) в часі, наближеному до реального, та 

єдине інформаційне середовище прийняття управ-
лінських рішень на застосування військових час-
тин (підрозділів) і зброї стали вирішальним чин-
ником досягнення успіху в операції (бою) [Дру-
жинін, Климович, Саєнко (2010)].  

Попри те, що в ЗС України заходи щодо роз-
витку засобів автоматизації та інформатизації бу-
ли запроваджені досить давно, ефективність сис-
теми оперативного (бойового) управління, зв’язку, 
розвідки та спостереження в силах оборони держа-
ви визнається низькою. Тому одним із завдань обо-
ронної реформи було визначене створення автома-
тизованої системи C4ISR (скорочення від Command, 
Control, Communication, Computers, Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance – командування, 
управління, зв’язок, комп’ютери, інформація, спос-
тереження та розвідка) складових сил оборони, 
“яка відповідає стандартам, доктринам і рекомен-
даціям НАТО” [Стратегічний оборонний бюле-
тень України (2016)].  

Зазвичай комплекси засобів автоматизації АСУВ 
містять десять функціональних і забезпечувальних 
підсистем: інформаційного обміну (далі – ПІО); 
відеоконференцзв’язку (далі – ВКЗ); електронного 
документообігу (далі – ЕДО); організації роботи 
штабу (далі – ПОРШ); інформаційно-довідкову 
(далі – ІДП); збирання та обробки даних (далі – 
ПЗОД); геоінформаційну (далі – ГІС); ведення та 
відображення положення, стану і дій військ (далі – 
ПСД); інформаційно-розрахункову (далі – ІРП); 
управління функціонуванням (далі – ПУФ). 

Усі підсистеми сумісні та функціонально до-
повнюють одна одну. Крім того, система містить 
спеціалізовані автоматизовані робочі місця (далі – 
АРМ) посадових осіб ОВУ і тактичні термінали 
командирів підрозділів. 

Розглянемо процес функціонування окремих 
підсистем АСУВ (рис. 1).  

 

 
  

Рис. 1. Принципова схема розміщення засобів 
інформаційного обміну АСУВ 

 
Під час управління військами (силами) обмін 

інформацією здійснюється шляхом використання 
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ПІО, яка забезпечує оперативну гарантовану пере-
дачу та прийом інформації будь-якого формату як 
усередині, так і між територіально рознесеними 
пунктами управління.   

В ході командно-штабних навчань (далі – 
КШН) підсистема обміну інформацією ефективно  
використовується групою нарощування обстанов-
ки та посередниками для доведення ввідних до 
ОВУ. Час доведення розпоряджень разом з графіч-
ною обстановкою між пунктами управління зай-
має 5–7 секунд і забезпечує високий рівень опе-
ративності управління.      

Підсистема відеоконференцзв’язку викорис- 
товується для забезпечення ауді- та відеозв’язком 
посадових осіб ОВУ, що дає змогу ставити завдан-
ня, проводити службові наради в реальному часі у 
формі відеоконференцій, у тому числі для терито-
ріально рознесених пунктів управління.  

Інформаційно-довідкова підсистема є основ-
ним засобом забезпечення посадових осіб довідко-
вою інформацією будь-якого формату, а інформа-
ційно-розрахункові завдання (далі – ІРЗ) – постій-
ними вхідними даними. Вона виконує наступні 
функції: створення та ведення електронних довід-
ників з інформацією певної тематики; пошук і 
надання користувачам необхідної інформації в 
текстовому, графічному, фото-, відео- та інших 
форматах; формування постійних вхідних даних 
для проведення оперативно-тактичних розрахун-
ків; розмежування доступу та повноважень поса-
довців стосовно формування баз даних і викорис-
тання інформації. 

Для створення єдиного інформаційного середо-
вища за допомогою ІДП завчасно формується база 
даних, яка містить інформацію про свої війська і 
війська противника, озброєння, фізико-географіч-
ні умови, дані для проведення розрахунків, керівні 
документи та методичну літературу, формалізова-
ні документи, зразки їх відпрацювання, тестові 
дані для проведення оперативно-тактичних роз-
рахунків тощо. 

Розроблення бойових документів здійснюється 
з використанням ЕДО, яка дає змогу створювати, 
узгоджувати, затверджувати, реєструвати електрон-
ні документи, формувати резолюції, контролювати 
відпрацювання, пошук і надання документів, а 
також аналізувати результати відпрацювання 
бойових документів апаратом пункту управління. 
Щодобово ОВУ оперативного рівня в залежності 
відобстановки відпрацьовується 150–250 опера-
тивних (бойових) документів. 

Для організації роботи управління бригади 
використовується ПОРШ, яка дає змогу: оптимізу-
вати порядок роботи посадових осіб; контролюва-
ти в реальному часі виконання заходів відповідно 
до електронного графіка роботи командира та 
штабу, календарного плану та розрахунку часу 
підготовки опреації (бою), а також контролювати 
виконання заходів. 

ГІС є невід’ємною та надзвичайно важливою 
складовою підсистемою АСУВ, яка призначена 
для підтримки топогеодезичного та навігаційного 
забезпечення управління військами (силами) та 
надає повний набір функцій роботи з геоданими, 
необхідних для ОВУ: визначення просторових 
характеристик бою, оцінювання умов місцевості, 
її прохідності, побудова 3D-моделей, прогнозува-
ня танкодоступних напрямків, вибір районів 
оборонних позицій, рубежів контратак, розгортан-
ня системи розвідки та спостереження, маршрутів 
руху та польоту тощо. Підсистема відповідає 
вимогам стандартів НАТО, в тому числі щодо 
погодженої системи координат. 

Основу ГІС складають: спеціальне прикладне 
програмне забезпечення, що враховує специфічні 
потреби ОВУ; база цифрових топогеодезичних да-
них (електронні карти, цифрові просторові моделі 
місцевості тощо); технічну основу – обчислюваль-
на техніка з достатніми можливостями стосовно 
обробки та зберігання геоінформації, пристрої 
оперативного друку та  тиражування документів з 
інформацією про місцевість. 

Для збирання даних відповідно до Табеля тер-
мінових донесень застосовується підсистема зби-
рання та обробки даних (рис. 2).        

               

 
 

Рис. 2. Принципова схема використання 
підсистеми збирання та обробки даних  

під час проведення КШН. 
 

Підсистема має значні можливості щодо обмі-
ну табличною інформацією, форму якої можна 
задавати конструктором залежно відпотреб: ство-
рення довідника форм донесень; формування до-
несень установленої форми; передача та дове-
дення донесень старшим начальникам; прийом 
донесень від підлеглих, їх узагальнення, форму-
вання звітів і аналітичних матеріалів. 

Підсистема ведення та відображення положен-
ня, стану та дій військ дає змогу використовувати 
ефективні технології обробки графічної інформації 
та максимально наблизити їх до реальних потреб 
органів управління щодо вироблення замислу, пла-
нування, проведення взаємодії, доведення завдань 
до військ і контролю їх виконання. Вона забезпе-
чує: формування бібліотек умовних знаків; нане-
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сення оперативно-тактичної обстановки на елек-
тронну карту місцевості; ведення робочої карти 
командира (начальника); ведення карти операції 
(бою); передачу та отримання оперативно-тактич-
ної обстановки тощо. 

Крім того, підсистема дає можливість розподі-
ляти шари оперативно-тактичної обстановки за 
посадовими особами, рівнями управління, видами 
та родами військ (сил) і спеціальних військ, вида-
ми всебічного забезпечення, протидіючими сторо-
нами тощо, що забезпечує раціональний розподіл 
колективної роботи з відпрацювання графічних 
документів, організацію взаємодії, обмін іформа-
цією тощо. Одночасна робота багатьох посадових 
осіб на карті управління операцією (боєм) здійс-
нюється в он-лайн режимі. 

Більшість оперативно-тактичних розрахунків 
під час КШН виконується з використанням ІРЗ – 
оцінювання противника та своїх військ, місцевості 
в районі майбутніх бойових дій, метеорологічних 
умов, загрози радіаційного та хімічного забруднен-
ня позицій своїх військ, планування вогневого 
ураження, розвідки, всебічного забезпечення, пере-
міщення підрозділів тощо (рис. 3).    

 

 
 

Рис. 3. Базова структура інфораційно-
розрахункового завдання  

 
Основною особливістю розроблення та застосу-

вання ІРЗ в АСУВ є те, що вони використовують 
можливості більшості підсистем та їх розв’язання 
завершується документами встановленої форми.   

Аналіз результатів проведення КШН і ООС на 
сході країни з використанням засобів автоматизації 
підтверджує висновок, що вони дають змогу оці-
нити розвиток обстановки та правильність дій тих, 
хто навчається, в часі за тактичними завданнями та 
діями противника та своїх військ за кожним важ-
ливим епізодом бою. Усі дані обміну інформацією, 
постановки завдань, доповідей, донесень, зміни в 
обстановці зберігаються в базі даних і можуть 
аналізуватися за потребою як під час навчання, так 
і в ході бойових дій. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать 
про можливість підвищення функціональності ав-
томатизованого управління військами на 45–50% 

та ефективності застосування угруповань військ 
(сил) в опреації (бою) на 20–25%, а за окремими 
показниками – у рази та приведення його до рівня 
збройних сил країн – членів НАТО.    

 
Висновки 

 
1. Застосування АСУВ у процесі бойового 

навчання війьск (сил) забезпечує автоматизоване 
виконання основних заходів оперативного плану-
вання та безпосереднього управління військовими 
частинами (підрозділами) під час ведення бойових 
дій і досягнення поставлених завдань. 

2. Активне використання АСУВ в ході повсяк-
денної і бойової діяльності військ (сил) сприятиме 
вдосконаленню нормативно-технічної бази ком-
плексів засобів автоматизації ЗС України.  

3. Для створення автоматизованих систем уп-
равління військами та зброєю для ЗС України 
доцільно використати як базову АСУВ “Славутич” 
НУО України.  
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unacceptable to spend a lot of time planning an 
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operation (battle). Necessity and urgency of creating a 
geographic information subsystem of the automated 
control system of the Army of Ukraine is due to the 
general increase in requirements for efficiency, 
completeness and quality of information support of 
the daily and combat activities of troops (forces) and  

inconsistency of modern Ukrainian information. 
achievements in the field of information technology. 

Keywords: geographic information systems; 
automated command and control systems; military 
administration bodies; information support; information 
about the area and objects in it. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЛІНІЙНИХ ПРОСТОРОВИХ 
ГЕОДЕЗИЧНИХ ЕТАЛОНІВ 
ЯВОРІВСЬКОГО НАУКОВОГО 
ГЕОДЕЗИЧНОГО ПОЛІГОНУ 

Ігор Тревого1, Ігор Цюпак2* 
1. Кафедра геодезії, Національний університет 

«Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, Львів, 
Україна, 79013, e-mail: itrevoho@gmail.com  

2*. Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний 
університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 
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В цій роботі представлено вдосконалення по-
льових еталонів довжини Яворівського наукового 
геодезичного полігону. Розроблено поєднання пунк-
тів еталонної просторової геодезичної мережі 
(ЕПГМ) і 3 пунктів еталонного лінійного базису 
(ЕЛБ) з гравіметричними пунктами, один з яких 
буде вихідним (точність першого класу). Пункти 
гравіметрії будуть і в характерних точках ліній 
геометричного нівелювання. Метрологічна повір-
ка довжин ліній ЕЛБ передбачає суміщення назем-
них методів (лазерні трекери і електроні тахеомет-
ри) із технологією ГНСС. Таке поєднання вимі-
рювань в ЕПГМ привело до створення внутріш-
ньої геодезичної мережі у формі шестикутника з 
центральним пунктом. Пункт GOSH в ЕПГМ буде 
функціонувати як перманентний у мережі актив-
них референцних станцій Львівської політехніки. 
Удосконалені ЕЛБ і ЕПГМ можуть одночасно бу-
ти еталонами для вимірювань прискорення сили 
тяжіння. 
Ключові слова: еталонний базис; лінійні вимі-

рювання; ГНСС-технологія; геометричне нівелю-
вання; гравіметрія. 

Вступ 

Однією з технологій лінійних вимірювань є 
ГНСС. Забезпечення єдності вимірювань, тобто 
застосування стандартної одиниці довжини у всіх 
геодезичних приладах (засобах вимірювальної тех-
ніки – ЗВТ) для порівнюваності результатів вимі-
рювань, виконують їх калібруванням на еталонних 
лінійних базисах (ЕЛБ). Приймачі ГНСС повіря-
ють на ЕЛБ або на еталонних просторових геоде-
зичних мережах (ЕПГМ). Один з можливих при-
водів недовіри до еталонів, створюваних техно-
логією ГНСС, базується на невпевненості дотри-
мання стандартної одиниці довжини. У 2014–2015 
роках виконано геометричне нівелювання за програ-
мою ІІ класу усіх пунктів ЕЛБ і ЕПГМ, загальна дов-
жина подвійних ходів нівелювання більше 120 км 

[Тревого І.C. та ін., 2016]. Висоти пунктів необ-
хідні для приведення виміряних похилих відста-
ней до площини горизонту. 

Мета 

Для забезпечення єдності одиниці вимірювань 
лінійних еталонів розробити вдосконалення ЕЛБ і 
ЕПГМ на основі поєднання наземних лінійних 
методів вимірювань із ГНСС-технологією.  

Методика 

Сучасні засоби вимірювання довжини базують-
ся на швидкості проходження електромагнітної 
хвилі (ЕМХ) між пунктами. В атмосфері швидкість 
проходження ЕМХ не дорівнює сталій швидкості 
світла у вакуумі. Врахування впливу атмосфери на 
наземні і супутникові вимірювання – різний, також 
різні інші похибки вимірювань, крім центрування 
і вимірювання висоти інструмента. 

Зазначимо, що вимірювання відстаней можли-
во і в горизонтальній, і у вертикальній площинах, 
тобто геометричне нівелювання – це теж лінійні 
вимірювання. Визначення лінійних величин у вер-
тикальній площині можливе і технологією ГНСС. 
При цьому варто зазначити, що на лінійні виміри 
у вертикальній площині суттєво впливає гравіта-
ційний потенціал Землі, як і відцентрова сила її 
добового обертання. 

Єдність (порівнюваність) одиниці вимірювань 
лінійних еталонів, а саме: ЕЛБ і ЕПГМ, може бути 
досягнуто поєднанням наземних вимірів і техно-
логії ГНСС при калібруванні лінійних еталонів чи 
при їх метрологічній повірці. 

Таким чином, і ЕЛБ і ЕПГМ повинні поєдну-
вати чотири технології вимірювань: наземні ліній-
ні, ГНСС, геометричне нівелювання, і гравімет-
ричні. 

Результати 

Виходячи з цих міркувань, ЕЛБ і ЕПГМ Яво-
рівського наукового просторового геодезичного 
полігону (НПГП) планується вдосконалити. 
Еталонний лінійний базис. Врахування впли-

ву атмосфери на довжини ліній, вимірювані елект-
ронними тахеометрами (ЕТ) за фіксуванням ме-
теоданих у точці спостереження або у кінцевих 
точках лінії, більших 50-80 м є недостатнім. На да-
ний час лазерні трекери дозволяють з високою 
точністю вимірювати відстані до 80 м, при цьому, 
їх відлікова система фіксує покази з точністю до 
мікрометрів. На основі пробних досліджень, вико-
наних на ЕЛБ Яворівського НПГП лазерним тре-
кером Leica AT401, довжини ліній виміряні з не-
визначеностями, які майже у 4 рази кращі від оці-
нених за формулою регресії [Trevoho I.S. et. al., 
2020]. У такому випадку, вимірювання ліній ЕЛБ, 
довжини яких до 500 м, варто виконувати лазерними 
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трекерами, поділяючи лінію на частини. Довжини 
ліній до 1000 м, приблизно з такою ж невизна-
ченістю, можна отримувати високоточними ЕТ. 
Лінії довжиною від 1000 метрів краще визначати 
ГНСС-технологією, при цьому, сесії спостережень 
повиння тривати не менше 12 год. [Цюпак І.М., 
2012]. 
Еталонна просторова геодезична мережа. 

Координати пунктів ЕПГМ визначаються з опра-
цювання цілодобових сесій ГНСС-спостережень. 
Тривалість кампаній спостережень 3-5 діб.  

Для підвищення точності ЕПГМ пункт GOSH 
планується обладнати як перманентний, який буде 
функціонувати у мережі активних референцних 
станцій Львівської політехніки. 

Для забезпечення єдності наземних лінійних 
вимірювань і ГНСС-технології для вимірювання 
довжин ліній, а також для відповідного калібру-
вання або повірки ГНСС-приймачів, запроектова-
но внутрішню геодезичну мережу у вигляді шес-
тикутника. Зовнішня і внутрішня геодезичні мере-
жі мають спільний пункт. Довжини ліній між 
пунктами внутрішньої мережі будуть періодично 
виміряні наземним віддалемірним методом і з 
опрацювання ГНСС-спостережень як мережі. 
Пункт у центрі шестикутника буде використову-
ватися для встановлення антени ГНСС-приймача 
для калібрування. 

Для калібрування або тестування точності 
ГНСС-нівелювання, а також точності обчислення 
відносних висот, необхідно використати дані гео-
метричного нівелювання, точності не нижче ІІ 
класу. У результати геометричного нівелювання 
необхідно ввести поправки за непаралельність 
рівневих поверхонь. Одна, з яких обчислюється за 
гравіметричними вимірами, що виконуються вздовж 
лінії нівелювання.  

Пункти гравіметричної мережі будуть закладе-
ні сумісно з пунктами ЕПГМ і біля крайніх та 
середнього пунктів ЕЛБ. Перевищення між серед-
нім і кінцевим пунктами ЕЛБ біля 20 м. У пункті 
GOSH буде закладено вихідний пункт гравімет-
ричної мережі з визначеним значенням приско-
рення сили ваги з точністю біля 10 мкГал. 

Висновки 

1. Поєднання наземних лінійних вимірювань і 
технології ГНСС дозволить встановити причину 
різниці між довжинами ліній, вимірюваними цими 
методами. 

2. Пункти внутрішньої мережі визначені і 
врівноважені за наземними лінійними і ГНСС-ви-
мірюваннями дозволять підвищити точність повір-
ки ГНСС-приймачів. 

3. Поєднані пункти ЕПГМ з гравіметричними 
пунктами, можуть одночасно стати еталонами для 
вимірювань прискорення сили тяжіння. 

4. Для періодичних метрологічних повірок 
ліній ЕЛБ необхідно ЗВТ як робочі еталони (ла-
зерний трекер, ЕТ і 2-4 ГНСС-приймачі). 
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This paper presents the improvement of field 
standards of length of Yavoriv scientific geodetic 
network. A combination of points of the standard 
spatial geodetic network (SSGN) and 3 points of the 
standard baselines (SB) with gravimetric points, one 
of which should be the initial (first class of accuracy). 
Gravimetric points will be at the characteristic points 
of the lines of geometric leveling too. Metrological 
verification of SB line lengths involves combination 
of ground methods (laser trackers and electronic total 
stations) with GNSS technology. This combination of 
measurements in SSGN led to the creation of an 
internal geodetic network in the form of a hexagon 
with a central point. The GOSH point in SSGN will 
function as a permanent one in the network of active 
reference stations of Lviv Polytechnic. Improved in 
SB and SSGN can be both benchmarks for measuring 
the acceleration of gravity. 

Keywords: reference basis; linear measurements; 
GNSS technology; geometric leveling; gravimetry. 
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