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 ап тик  А  атві нко

 аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів  м  иїв
 ауково-виробничи  комплекс урс  м  иїв

о виток та впрова ення нтернету рече   новим перспективним напрямком ро витку 
сучасних інформаці них систем та мере  прова ення нтернету рече  обумовл  
ростання потреби у пере ачі нтернет-трафіку і  як наслі ок  попиту на віл ну пропускну 

атніст  собливіст  систем нтернету рече   потреба в хмарних обчисл вал них 
поту ностях  о яких необхі но ово ити вес  обсяг інформації  ерспективним рі енням  
впрова ення технології туманних обчислен  агоме місце а ма т  супутникові проекти 

ирокосмугових послуг  на к талт    е оліком цих систем  
ві сутніст  власних обчисл вал них поту носте  ля хмарних обчислен  

ля комплексного ро в я ання проблем пере ачі роста чих обсягів трафіку та мінімі ації 
часу реакції системи нтернету рече  пропону т ся ни коорбітал на супутникова система 

ирокосмугового оступу  а аптована о вимог і особливосте  нтернету рече  истема 
побу ована на основі концепції о по іленого супутника     основу концепції 

о по іленого супутника  покла ено ро по іл корисного наванта ення о ного супутника 
мі  екіл кома супутниками мен ого класу а класифікаці  по пока нику маси космічного 
апарату  о скла у ро по іленого супутника вхо ят  кореневи  та екіл ка прикінцевих 
супутників  упутники  які утвор т  о по ілени  супутник  і сн т  групови  політ 
у бе посере ні  бли кості о ин ві  о ного  ореневи  супутник і сн  управління 
пол отом  мар рути аці  трафіку у ме ах  та о сусі ніх   ін і функції  рикінцеві 
супутники реалі у т  ціл ові а ачі системи  ункціонал ні ав ання корисного наванта ення 
ро по ілені мі  корисним наванта енням супутників  е о воля  максимал но спростити 
та полег ити конструкці  супутників і використовувати космічні апарати на платформі 
кубсатів

она обслуговування системи бу у т ся аналогічно оні обслуговування ни коорбітал них 
систем і але ит  ві  висоти орбіти та они пріоритетного обслуговування  У ме ах они 
пріоритетного обслуговування система абе печу  суціл не покриття ав яки перетину смуг 
обслуговування окремих орбітал них пло ин  муга обслуговування орбітал ної пло ини 
форму т ся як сукупніст  он обслуговування ро по ілених супутників  які в ні  нахо ят ся  

она обслуговування ко ного ро по іленого супутника сформована як сукупніст  он 
обслуговування супутників-ретрансляторів  о ен супутник-ретранслятор форму  ва 
ро несені промені на о ні  частоті в ортогонал ні  поляри ації

ля абе печення інформаці ного обміну та управління в ме ах  створ т ся мере а 
 ля пере ачі інформації та вимір ван  параметрів ві носного руху космічних 

апаратів у 
о скла у ко ного  вкл чено супутник-обчисл вач  яки  ма  в якості корисного 

наванта ення обчисл вал ни  мо ул  і реалі у  туманні обчислення  Усі супутники-
обчисл вачі форму т  ро по ілену обчисл вал ну мере у космічного ба ування  
ро по ілено  ба о  аних  а ко ному супутнику-обчисл вачі беріга т ся локалі ована 
ба а аних  сегмент ба и аних  яки  містит  консервативну та оперативну інформаці  про 
спо ивачів нтернету рече  які нахо ят ся в оні обслуговування  в поточни  час

исновки: апропонована ни коорбітал на супутникова система ирокосмугового 
оступу ля нтернету рече  яка побу ована на ба і архітектури о по іленого супутника  

і а аптована о особливосте  систем нтернету рече  о переваг системи ві носят ся:
- мінімі ація атрат на створення системи
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- гнучкіст  системи та її мо ерні ація ляхом аміни окремих скла ових частин бе  
пору ення цілісності системи

- на і ніст  та мали  час ві новлення праце атності системи
- реалі ація туманних обчислен  ля нтернету рече

ітература:
  -       I     
  -       I     
 л ченко  ар тник  ассамакин  рися н   ап т к  о ание архитектур  распре еленного 

спутника  ля ни коорбитал н х информационно-телекоммуникационн х систем на основе группировки микро- и 
наноспутников  I  -  Авиационно-космическая техника и технология     стр -
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ADVANCED DATA FUSION FOR INFORMATIVITY ENHANCEMENT IN REMOTE SENSING
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У  

АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНИЙ РАКЕТНИЙ КОМПЛЕКС ПОВІТРЯНОГО СТАРТУ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ

 Алекс в   ар ков   піркін

 ентр космічних ініціатив  м  иїв
 аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів  м  иїв
  иробниче об нання ів енни  ма инобу івни  аво  ім   акарова  м  ніпро

урхливи  ро виток мікро- та наносупутників  яки  спостеріга т ся останн ого 
есятиріччя  та перспективи начного ростання кіл кості пусків космічних апаратів мікро- 

та нано класів  ставлят  науково-технічну а ачу  ро робки та вве ення о експлуатації 
ракет-носіїв на легкого класу  які спромо ні  мінімал ними витратами абе печити оступ 

о космічного простору  в тому ра і на нестан артні орбіти  рове ені у  році пуски  
 та - -  овели  о сучасни  рівен  ро витку техніки  окрема електроніки  

абе печу  створення ефективних ракет-носіїв  які абе печу т  економічно оціл ни  виво  
на навколо емну орбіту космічних апаратів  ваго  -  кг

Україна  в силу свого географічного ро та ування  не ма  мо ливості експлуатувати 
ракетно-космічні комплекси тра иці ної побу ови  а ро та ування стартового ма анчика 
на території іно емних ер ав  як пока ав осві  не мо е ставати осново  ер авної 
політики у сфері оступу о космічного простору  аме тому ро робці ракетно-космічних 
комплексів  авіаці но  компоненто  як у вигля і повітряного космо рому  так і у вигля і 
використання пер ого ступеня у вигля і авіаці но-космічного літака-ро гін ика  ер авне 

осмічне Агентство України при іляло особливу увагу  а створени  наробок а такими 
темами як рил  рач  та ін і  мо е послу ити осново  ля ро робки А  нової 
генерації  

ри няти  А у  р  аван-проект а темо  осмотехніка-  пока ав мо ливіст  
створення силами українс ких пі при мств та експлуатації  території України А  
на легкого класу  яки  абе печит  економічно привабливи  оступ о навколо емної орбіти 

ля ринку  о бурхливо ро вива т ся  сновними рисами такого комплексу повинні стати:
а висока готовніст  о пуску та скорочення терміну прове ення пере пускових операці
б використання сере н ого ві с ково-транспортного літака  мінімал ними оробками в 

якості літака-носія та повітряного космо рому
в аеромобіл ні асоби абе печення монта у А на 
г мо ливіст  абе печення пуску у необхі ні  пло ині орбіти бу -коли  мінімал ними 

енергетичними втратами
апропоновани  А    на легкого класу ма  мо ливіст  абе печити виве ення 

А на навколо емну орбіту бе посере н о  території України  ма  начні конкурентні 
переваги та привабливу економічну ефективніст  творення А  А А абе печит  
ро виток Українс кої космічної галу і як в інтересах націонал ної бе пеки та оборони  так і  
урахуванням потреб участі в вропе с ких та світових програмах використання космічного 
простору
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У  :

ТЕЛЕДІАГНОСТИКА ГЕТЕРОГЕННИХ ПЛАЗМОВИХ УТВОРЕНЬ 
В АТМОСФЕРІ ЗЕМЛІ ТА КОСМОСІ ШЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ 
ЇХ ГАЛЬМІВНОГО РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

ЗАСОБАМИ НАЗЕМНОГО БАЗУВАННЯ

 аренков

ес ки  націонал ни  університет імені  ечникова У  м  еса

етерогенні пла мові утворення У  в емні  атмосфері та космосі виника т  внаслі ок 
в а мо ії га ової пла ми та ро поро еної в її об мі пі системи макрочастинок  
кон енсованої исперсної фа и  які в инамічному ре имі обмін т ся електронами  - а  
начного ро хо ення у масах електронів та іонів га ової фа и і  таки  обмін ко ного 

моменту часу в областях локал ної термо инамічної рівноваги  У супрово у т ся 
прискореним рухом електронів та випромін ванням електромагнітних хвил   гал мівно  
ра іаці  пла ми  ля пла ми про уктів горяння  окрема ракетних вигунів на 
твер ому пал ному  гал мівне випромін вання електронного компоненту пла ми   
нале ит  ециметровому іапа ону ов ин хвил  нтеграл ни  ра іосигнал пла мового 
утворення а вича  характери у т ся ироким спектром ра іохвил  які у системі центру 
мас У  генеру т ся тако  і біл  ва кими структурними елементами пла мової системи  

амоу го ене електромагнітне поле в об мі У  е власне і поро у т ся  несе 
в собі у ако ованому  ви і інформаці  о о компонентного скла у  температури та 
агал ного рівня іоні ації У  а саме  ві носно  ро міру  концентрації  сорту та аря у 

наночастинок  які утвор т ся в факелі пла ми про уктів горяння ракетного вигуна  
ирі ення воротної проблеми о о ві носних парціал них скла ових ампліту но-

частотної функції А  поту ності  ля окремих пі мно ин віл них аря ів пла мової 
системи  і які ля певного моменту часу ма т  о накові прискорення в об мі  У  та їх 
усере нення а статистичним ансамблем чарунок ква іне трал ності  на а  мо ливіст  у 
рамках апропонованого пі хо у  не во увал ну проблему в а мо ії мікрополів та аря ів 
перевести в ранг вирі ення системи рівнян  бере ення  та кінетики У  у які  не але ні 
ви начал ні параметри пла ми пре ставлено у ви і трансцен ентних функці  ві носних 
парціал них інтенсивносте  сигналу  гал мівної ра іації на окремих частотах  оступних 
експериментал ному виміру  і   використанням  асобів  на емного ба ування  

У кінцевому пі сумку  і  алученням мето ів комп терної симуляції і мо ел вання  
пі хі  о воля  вирі ити головну проблему  теле іагностики  ви начення типу та класу 
прац чого ракетного вигуна а ви начал ними характеристикам А  ого факелу в 
ра іочастотному іапа оні
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 овал чук   ри ак   рин к
СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА КОСМІЧНИХ
ЗНІМКАХ: ОГЛЯД ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 акусило
КРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИБІР МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ 
РОЗРІЗНЕННОСТІ КОСМІЧНОГО ЗНІМКУ ПРИ ВИРІШЕННІ ТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 
ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ (ДЗЗ)

 о ухов  итко  А  ерян   іскун   а і вс ки        
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ БОРТОВОГО РЕСУРСУ ІНОЗЕМНИХ 
КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

 он ратов
УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 
ЗА РОЗРІЗНЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЗНІМАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

 охан
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ПОСІВІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 амонтов
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БОРТОВИХ СПЕЦІАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ІНТЕРЕСАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗС 
УКРАЇНИ

   
STRAIGHT THROUGH DATAFLOW FOR COMPACT TARGETS IDENTIFICATION 
IN SATELLITE IMAGERY

А  а ков   амчур   укаускас
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕХНОГЕННЕ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

А  а ков  А  ігоро ова
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

А  ел ник
СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
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 ластін
ІНТЕГРАЦІЯ АПК УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ СИСТЕМУ СУБСИДІЮВАННЯ 
ТА КОНТРОЛЮ АГРОВИРОБНИЦТВА CAP

 Усиченко  А  анілін 
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНЦІЙ УПРАВЛІННЯ КА, 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 ри  
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ ПРОЦЕСІВ 
В КОСМІЧНИХ СИСТЕМАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 ри   ал ватинс ки  
МЕТОДИ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ В ЦІЛЬОВИХ РАДІОЛІНІЯХ 
КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ДЗЗ

 ияти   ухови   нат к 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБОРОНИ

 улеко   умакевич   естаков 
ФОРМУВАННЯ ЕТАЛОННИХ МАСОК ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ТА КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ З LANDSAT-8

А  авчук   оманчук
НЕЙРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ 
МАТЕРІАЛІВ АЕРОКОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ

 улеко  А А  фіменко 
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ГРУПОЮ МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА БАЗІ FANET

 ак ин   яска   ялковс ки
МОНІТОРИНГ СТАНУ ХОТИСЛАВСЬКОГО КАР’ЄРУ ЗА ДАНИМИ ДЗЗ 
І ФОТОГРАММЕТРИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

А  иклуха 
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 
В ІНТЕРЕСАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

 оро   луган 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦІНКИ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ



13
II  науково-практична конференція “Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перрспективи”

СЕКЦІЯ 
Методологічні аспекти провадження космічної діяльності:
у сфері дистанційного зондування емлі

 :

IMPROVED METHOD FOR SUBPIXEL TARGET DETECTION 
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У  

СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА КОСМІЧНИХ
ЗНІМКАХ: ОГЛЯД ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 овал чук   ри ак   рин к

 і ико-технічни  інститут аціонал ного технічного університету України “  імені  ікорс кого”  м  иїв
 аціонал ни  центр управління та випробування космічних асобів  м  иїв

трімки  ро виток технічних асобів истанці ного он ування емлі  ро ирив сфери 
астосування інформації  отриманої космічними асобами спостере ення  оступніст  о 

космічних німків  високим просторовим ро рі ненням о воля  оперативно вирі увати 
велики  спектр ав ан  у рі них галу ях націонал ного госпо арства  а тако  у сфері 
націонал ної бе пеки та оборони ер ави  

сново  сучасних ослі ен   автомати ація процесів цифрової обробки  е ифрування 
та інтерпретації матеріалів космічної омки  осмічні німки мо ут  мати рі не просторове  
спектрал не та ра іометричне ро рі нення  о вплива  на вибір мето у реалі ації 
автомати ованої системи ро пі навання   і ке біл ення угрупування супутників високого 
та на високого просторового ро рі нення о воля   прово ити ро пі навання невеликих а 
ро мірами  компактних об ктів  о ночас  при оцінці мето ів ро пі навання  об ктів необхі но 
провести аналі  спромо ності реалі ації а начених мето ів асобами обчисл вал ної техніки  
ви ілити їх  переваги та не оліки  ви начити критерії якості ро пі навання  а тако  пере бачити  
перспективу їх використання при ро пі наванні певних класів об ктів  

ето и ро пі навання об ктів на обра еннях а принципом реалі ації по іля т  на три 
типи: мето  перебору  мето  аналі у характеристик об кту та  мето  використання тучних 
не ронних мере  У мето і перебору обра ення об кта  о ослі у т ся порівн т ся 
 інформаці  о беріга т ся в ба і аних  в які  ля ко ного ви у об кта пре ставлені 

рі номанітні мо ифікації ві обра ення  Аналі  характеристик об кту асновани  на прове енні 
біл  глибокого вивчення характеристик об ктів  У ра і оптичного ро пі навання це мо е бути 
ви начення рі них геометричних та спектрал них характеристик  ля астосування мето у 

тучних не ронних мере  потрібно або велику кіл кіст  прикла ів ро пі навання при навчанні  
або спеціал на структура не ронної мере і  в які  врахову т ся специфіка аної а ачі  

арто а начити  о на ва ливі им ав анням  ви ілення кл чових класифікаторів  аме 
вони бу ут  мати на ви и  пріоритет ля перевірки на ених о нак на обра енні  іл кіст  
слаб их класифікаторів варто мен увати а рахунок схо ості о ин на о ного  а тако  
ви аленні класифікаторів  о виникли а рахунок умових вики ів

рові ні ро робники програмного абе печення ві еоаналі у  як правило комплексу т  
мето и  о використову т ся при обробці обра ен  врахову чи особливості обра ення та 
клас скла ності об кту  

а с ого ні ні   ен  на біл  по иреними мето ами та їхніми мо ифікаціями  о 
використову т  ля ро пі навання : 

- тучні не ронні мере і  :  
- мето  головних компонентів    
- факторни  аналі   
- ліні ни  искримінантни  аналі    
- мето  опорних векторів    
- прости  а сови  класифікатор   
- приховані арковс кі мо елі   
- мето  ро по ілу -  
- ро рі ена мере а ві бору     
- активні мо елі   
- мето  побу ови гістограм
- мето и характерних симетричних о нак та ви ілення особливих   точок:  I  I  I  
- мето  іоли- онса та ін

 опові і наве ено огля  сучасних мето ів ро пі навання об ктів а аними истанці ного
он ування емлі  б рунтовано оціл ніст  органі ації автомати ованого процесу 
е ифрування космічних німків  ре ставлено основні не оліки  переваги а начених мето ів 

та оціл ніст  їх реалі ації при вирі енні ав ан  ро пі навання певних класів об ктів
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У  

КРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИБІР МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ РОЗРІЗНЕННОСТІ 
КОСМІЧНОГО ЗНІМКУ ПРИ ВИРІШЕННІ ТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ (ДЗЗ)

 акусило

ер авна установа аукови  ентр аерокосмічних ослі ен  емлі нституту геологічних наук 
аціонал ної ака емії наук України  м  иїв

і омо  о оволі часто якіст  наявних космічних матеріалів не а овол ня  вимогам 
вирі уваної тематичної а ачі  то і поста  ав ання пі ви ення їх просторової 
ро рі ненності  ля багатоспектрал них космічних німків такого пі ви ення вича но 
намага т ся осягти чере  проце уру пан арпенінгу

 роботі прове ено класифікування мето ів пан арпенінгу і оцінено їх мо ливості при 
вирі енні тематичних а ач  ри оцін ванні мо ливосте  використовувалис  такі 
критерії:  ступен  пі ви ення просторової ро рі ненності і бере ення “гострих” границ  

 ра іометрична ро рі ненніст   мінімі ація спектрал них спотворен  
 мо ливості о о послаблення умів і пі ви ення контрасту  
 обчисл вал на скла ніст
рове ени  аналі  пока ав  о о ним  на біл  ефективних  точки ору а оволення 

біл ості  о начених критеріїв  пі хі  основани  на ро кла і вихі них обра ен  у суму 
обра ен  рі них кратних мас табів  послі у чим астосуванням о них спеціал них 

несепарабел них просторових перетворен   та  
аво ит ся агал на схема пан арпенингу на основі астосування о начених перетворен  

і обговор т ся компоненти її реалі ації  ока ано  о таки  пі хі  не вплива  на 
ві обра ення аре строваних спектрал них портретів об ктів  о воля  берегти  навіт  
пі ви ити “гостроту” просторових границ  етале  об ктів  а тако  а рахунок мо ливості 
прове ення філ трації сигналів в частотні  ур -області абе печити ни ення рівня умів  

бговор т ся прикла ні аспекти використання ро глянутого мето у пан арпенінгу
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У  

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ БОРТОВОГО РЕСУРСУ ІНОЗЕМНИХ 
КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

 о ухов  итко  А  ерян   іскун   а і вс ки

аціонал ни  центр управління та випробування космічних асобів  м  иїв

Аналі  осві у астосування космічних систем истанці ного он ування емлі у бро них 
конфліктах останніх років  о воля  ствер увати о о на  країн світу не атна нале ним 
чином абе печувати власні ві с кові формування інформаці  викл чно ві с кових систем 
космічної ро ві ки  ри ц ому  оперативне наро ування угруповання космічних систем 
спостере ення  осяга т ся а рахунок алучення комерці них операторів

а ві сутності на орбіті власного космічного апарату  Україна ма  осві  використання 
бортового ресурсу комерці них операторів  власників космічних апаратів  в інтересах 

ер авних спо ивачів  
 опові і пре ставлена інформація про поря ок органі ації планування роботи корисного 

наванта ення в умовах обме ен  ри ого формуванні начна увага при ілялас  ро в я анн  
а ачі оптимал ності формування ве еної аявки  ля якої мінімал на кіл кіст  омок 
абе печу  максимал ну кіл кіст  виконаних аявок спо ивачів  о роблени  фахівцями 
аціонал ного центру управління та випробування космічних асобів механі м оцінки хмарності 

на  онами інтересу спо ивачів  а ре ул татами валі ації у  та  роках абе печу  
точніст  ви начення на три енному інтервалі прогно у на рівні  та на обовому інтервалі 
прогно у на рівні 

ре ставлені наукові ре ул тати мо ут  бу ут  використанні при органі ації планування 
роботи корисного наванта ення вітчи няних А  та ро ирення мо ливосте  
інформаці ного абе печення спо ивачів сектору бе пеки та оборони а рахунок використання 

аних комерці них операторів
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У  

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 
ЗА РОЗРІЗНЮВАЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЗНІМАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

 он ратов

в ч А  м  иїв

а с ого ні н ому етапі  коли Україна не ма  власних космічних асобів истанці ного 
он ування емлі  поста  питання о о раціонал ного вибору оступних іно емних 

космічних апаратів А  при атних ля отримання космічних німків  а аних об мів і 
якості  ним і  основних пока ників ля такого вибору виступа  просторова ро рі н вал на 

атніст  оптико-електронної бортової німал ної апаратури А  а начених А  ра иці но 
а критері  вибору А при ма т  умову  коли її ро рі н вал на атніст  сумірна  

характерно  етал ніст  очікуваних  на емних об ктів  на основі чого ви нача т ся 
а ана мовірніст  правил ного ро пі навання  

 то  е час  як сві чат  осві  використання оступних іно емних А та ре ул тати 
експериментів  при виборі А а етал ніст   оціл но о атково враховувати 
ра іометрични  яскравісни  контраст  обумовлени  ра іометрично  мо уляці  
корисних випромін ван  ри ц ому ля врахування впливу контрасту на мовірніст  
правил ного ро пі навання  пропону т ся скористатис  у осконаленим критері м

У опові і пока ано  о в такому ра і явля т ся мо ливіст  послабити вимоги о 
просторової ро рі неності А і тим самим ро ирити спектр при атних А  ак  ля 
високих контрастів наприкла    ля а аної мовірності   остатн о вибрати ті А  А яких 
абе печу  етал ніст  у ва ра и гір у  ні  характерна етал ніст    

ля малих контрастів  навпаки  а ана мовірніст  правил ного е ифрування мо е не 
абе печуватис  о при во ит  о ри ику невиконання поставленого ав ання  ере  це  

наприкла  при   і   необхі но вибрати ті А  А яких абе печу  етал ніст   у ва ра и 
кра у  ні  характерна етал ніст    

апропоновани  критері  становит  основу у осконаленої технології вибору  релевантних 
А ля ефективного вирі ення ав ан   в інтересах вітчи няних користувачів  
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У  

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ПОСІВІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 охан

аціонал ни  університет біоресурсів і приро окористування України  м  иїв

ступ і постановка проблеми  итання ро витку аграрного сектору економіки виступа  
не ли е ва ливо  соціал но-економічно  проблемо  але  ві носит ся о питан  
про овол чої бе пеки ер ави  оря   цим про уктивни  ро виток сіл с когоспо арс кого 
виробництва мо ливи  ли е а впрова ення сучасних технологі  бору та оброблення 

аних  икористання рі норі них геопросторових аних  у тому числі аних истанці ного 
он ування емлі  у сіл с кому госпо арстві та галу і рослинництва окрема  пов я ане 

в пер у чергу  необхі ніст  абе печення моніторингу стану посівів   ці  мето  
астосування аних  на основі сенсорів космічного  авіаці ного та на емного ба ування 

пере бача  формування часового ря у та оптимі аці  пі хо ів о попере н ого оброблення 
рі норі них аних  

сновна частина  икористання аних космічних омок али а т ся пріоритетом а 
ба ового рівня моніторингу посівів у ме ах  а міністративного ра ону  а тако  регіонал ного 
та націонал ного рівнів  ма чи на меті моніторинг ря у біометричних і біофі ичних 
параметрів рослинності   рове ення ослі ен  у ме ах тестових полігонів тако  
пере бача  ви начення структурних характеристик посівів  кіл кості рослин на о иниц  
пло і  локалі аці  та ви ови  скла  бур янів то о  а вича  при ц ому ироко астосову т  
бе пілотні літал ні апарати А   багатоспектрал ними  і гіперспектрал ними камерами

исновки  е ул тати останніх ослі ен  асві чили необхі ніст  астосуван  о аткових 
оступних ерел аних  ля оперативного моніторингу стану посівів   абори аних 
ля геопросторового аналі у  о ер ані на основі наносупутників  о викону т  
омку вічі-тричі на ен   остатн о високим просторовим ро рі ненням  виступа т  

унікал ним і остовірним ерелом аних  які мо ут  використовуватис  у часовому ря у
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У  

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БОРТОВИХ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 
КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ІНТЕРЕСАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗС УКРАЇНИ

 амонтов

иївс ке пре ставництво генерал ного амовника  ер авного космічного агентства України  м  иїв

осві  ве ення бо ових і  прові ними країнами світу ово ит  о інформація космічних 
систем начно пі ви у  ефективніст  астосування пі ро ілів та частин  У оповнення о 
бе пілотних авіаці них комплексів  бортові оптико-електронні асоби космічного ба ування 

о воля т  осягти комплексності та необхі ної якості інформаці ного абе печення  
України на етапі планування операці

лі  а начити  о с ого ні в Україні при іля т ся начна увага ро витку бе пілотних 
літал них комплексів  в то  е час питання створення вітчи няної космічної системи  
али а т ся практично бе  уваги  ротягом останніх років іністерство оборони України  

усві омив и оціл ніст  та ефективніст  астосування інформації космічних систем  
сформувало як амовник свої вимоги о неї  ри ц ому в свої  біл ості  пі при мства 
космічної галу і України не ма т  ро винутих технологі  та виробничих поту носте  ля 
створення А  а сформованими вимогами  ри ц ому ро виток виробничих поту носте  

 не остатнім та не ефективним  оскіл ки на момент впрова ення технологі  в е не 
а овол нятиме пості но роста чим потребам амовника  

 опові і пре ставлено ре ул тати аналі у світових тен енці  ро витку космічних систем 
 на основі якого автором сформул овано пропо иції о о напрямків та етапності 

мо ерні ації та ро витку пі при мств космічної галу і України  мето  абе печення потреб 
 України в інформації  
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У  

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ 
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТА ТЕХНОГЕННЕ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

А  а ков   амчур   укаускас

 ер авна екологічна ака емія після ипломної освіти та управління  м  иїв
 ерховна а а України  м  иїв
 іністерство екології та приро них ресурсів України  м  иїв

о гля а т ся питання впрова ення аерокосмічних технологі  в системі екологічного 
моніторингу навколи н ого приро ного сере ови а та техногенне небе печних об ктів  

ропону т ся комплексне астосування космічних апаратів  истанці но пілотованих 
літал них апаратів  аеростатів у якості елементів системи спостере ення а екологічним 
станом овкілля  Аналі у т ся а ачі екологічного моніторингу та форму т ся вимоги 
та технічних характеристик як аерокосмічних систем  так  бортового обла нання  

мето  пі ви ення ефективності екологічного моніторингу та оцінки екологічних агро  
та ри иків пропону т ся мето ологія створення трена ерів истанці но-пілотованих 
літал них апаратів екологічного моніторингу  б рунтову т ся необхі ніст  створення 
спеціалі ованих трена ерів екологічного моніторингу навколи н ого сере ови а та 
техногенне небе печних об ктів  о гля а т ся особливості роботи оператора на 
трена ері екологічного моніторингу при керуванні пол отом истанці но пілотованого 
літал ного апарату  апропоновано критерії оцінки спеціалі ованого трена ера екологічного 
моніторингу  б рунтову т ся мо ул ніст  конструктивної побу ови трена ера екологічного 
моніторингу  формул овано проблеми сертифікації  спеціалі ованого трена ера при 
вирі енні рі них ав ан  екологічного моніторингу   ого ні потрібна ро робка нових вимог 

о о ві уалі ації на трена ері моніторингової обстановки та о апі н вання інформації 
при керуванні бортовим спеціалі ованим обла нанням  А аптація мі наро них стан артів 

о оцінки трена ера екологічного моніторингу о волит  створ вати навчал ні системи та 
асоби  які  конкурентноспромо ні на світовому ринку авіаці них трена ерів  рограма 

сертифікації трена ера екологічного моніторингу повинна містит  мето ологічну та 
органі аці ну частини
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У  

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

А  а ков  А  ігоро ова

ер авна екологічна ака емія після ипломної освіти та управління  м  иїв

о гля а т ся питання  впрова ення аерокосмічних технологі  ля оцінки екологічних 
ри иків та агро  стану навколи н ого сере ови а

ропону т ся комплексне астосування космічних апаратів  истанці но пілотованих 
літал них апаратів  аеростатів у якості елементів системи спостере ення а екологічним 
станом овкілля  мето  по уку та створення оптимал них форм управління екологічно  
бе пеко

Аналі  та оцін вання ри иків у сфері техногенної бе пеки  осново  системи управління 
бе пеко  технічних і технологічних аерокосмічних  Аерокосмічні технології астосову т ся 
при вирі ення наступних  ав ан : об рунтування ціле  і ав ан  аналі у ри ику  аналі  
технологічних особливосте  виробничого об кта  виявлення всіх ерел небе пеки  
ви начення по і  атних ініці вати виникнення аварі  формування мовірних сценаріїв 
ро витку аварі  аналі  сценаріїв  оцін вання мовірності виникнення аварії ля ко ної по ії  

о ініці  аварі  ви начення чинників ура ення  мо ел вання і прогно ування мас табів 
наслі ків аварі  ля персоналу  населення  навколи н ого сере ови а а рі ними 
сценаріями ро витку аварі  оцін вання мовірносте  впливу овні ніх чинників  які не 
але ат  ві  умов експлуатації потенці но небе печних об ктів  оцін вання  аналі  ри ику 
о о ого при нятності  побу ова полів потенці ного ри ику навколо ко ного  ви ілених 

ерел небе пеки  ви начення остатності превентивних ахо ів ля абе печення сті кості 
об ктів о внутрі ніх і овні ніх впливів

Аналі у т ся а ачі оцінки агро  та ри иків  використанням як аерокосмічних систем  
так  ві пові ного бортового обла нання   мето  пі ви ення ефективності екологічного 
моніторингу та оцінки екологічних агро  та ри иків пропону т ся мето ологія астосування 
експертних оцінок та математичне мо ел вання екологічних сценаріїв

о гля а т ся проблеми та перспективи оцін вання екологічних ри иків та агро   
комплексним використанням як експертних оцінок та -технологі  так і математичного 
мо ел вання екологічних сценаріїв на прикла і апорі кого степового лан афту та 
техногенне небе печних об ктів ц ого регіону
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У  

СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

А  ел ник

 “Українс ки   ра іо і телебачення”  м  еса

оловно  а аче  мере  в я ку України  реалі ація оперативного оступу користувачів 
о телекомунікаці них послуг по а але ніст  ві  ви у послуг  часу їх на ання та місця 

ро та ування абонентів  ере і ма т  абе печувати: повноту покриття послугами  
оперативніст  органі ації каналів  ирокосмуговіст  впрова ення нових послуг  електро-
магнітну сумістніст  мобіл ніст  абонента  астосування ефективних мето ів органі ації 
каналу  ахист інформації  а умови при нятної вартості ресурсів каналу  а оволення 
комплексу ви начених вимог мо ливо тіл ки а умови використання супутникових систем 
в я ку  а винятком економічних питан  вплив яких мо но мен ити  наприкла  а 

рахунок обміну енергетики на смугу та її ефективним використанням
о виток супутникових технологі  в телекомунікаці них мере ах України пропону т ся 

ро гля ати  тр ох по иці :
- на ання тра иці них послуг пере авання аних  оступ в нтернет  телефонія то о  у 

тому числі мобіл ним абонентам  ля них мо ливо астосовування негеостаціонарних  
але оціл ні е використання геостаціонарних  наприкла  I  п ятого покоління

- на ання послуг бе посере н ого мовлення  у тому числі мобіл ним користувачам 
I  та побу ова системи ро по ілу програм мовлення  тако  і мовлення аних  на 
регіонал ні субрегіонал ні  центри

- про ов ення робіт  націонал ної  та по ал и  перехі  на використання 
націонал ного супутника  ерспективи реалі ації проекту “ ибі ” практично ві сутні  

еобхі но ро почати роботи  отримання нового частотно-орбітал ного ресурсу  
використанням іапа ону а  

еобхі но орі нтуватися на використання іапа онів  або   аявна тен енція о біл  
ирокого астосування іапа ону  ресурс у якому роста  біл  високими темпами  е 

пов я ано  реалі аці  покриття  повторним використанням смуги частот у неперетичних 
онах та біл енням частотного ресурсу супутника  асогабаритні пока ники емного 

обла нання мен у т ся
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У  

ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 
В ІНТЕРЕСАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

А  иклуха

 імені  орол ова  м  иїв

а сучасному етапі ро витку технологі  все біл ого ро витку набува т  бе пілотні 
літал ні апарати п А  Аналі  сучасних робіт та проектів в галу і астосування п А 
пока у  о проблематика  на вича но актуал но  п А астосову т ся в нових сферах 
цивіл ного та ві с кового сектору  начно ро ирив и спектр виконуваних а ач   ані  
роботі пропону т ся ро глянути та ви ілити перспективи астосування п А в інтересах 

истанці ного он ування емлі 
а с ого ні ля отримання аних  використову т  ли е інформаці  отриману і  

супутників  о накла а  ря  сутт вих проблем  о-пер е  Україна на ал  не ма  своїх 
супутників  о обме у  мо ливості  о о отримання аних ві  супутників ін их країн  о-

руге  ані на ані або отримані ві  супутників ін их країн  чи комерці них супутників не 
ав и ві пові а т  поставленим вимогам ро іл на атніст  отриманих німків не ав и 
остатня ля прове ення повного е ифрування та чіткого ви ілення потрібних об ктів 
 а вича  вона скла а  ві   о  м на піксел  о-трет  немо ливіст  використання 
німків  супутників при приро них ава ах велика хмарніст  а имленіст  та ін е  и е 

перелічених не оліків мо на уникнути астосував и ля отримання аних  німки  п А  
а рахунок великої ро іл ної атності ро іл на атніст  мо е осягати пока ника ві   о 
 см на піксел  такі німки бу ут  біл  етал ними та якісні ими  е о ні  переваго  

астосування п А  мо ливіст  астосування в умовах хмарності та ін их приро них ава  
ако  а рахунок ависання п А на  об ктом або територі   мо ливіст  спостерігання 
а мінами на місцевості в реал ному мас табі часу

т е  як висновок мо на аува ити о  сумісне астосування аних і супутників та п А в 
інтересах  ві крива  нові мо ливості: створення -  мо еле  територі  спостере ення 
а територіями в реал ному мас табі часу  начне пі ви ення оперативності обробки 

інформації а рахунок мен ення часу на отримання аних  п А  ефективни  моніторинг 
протя них об ктів



25
II  науково-практична конференція “Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перрспективи”

СЕКЦІЯ 
Методологічні аспекти провадження космічної діяльності:
у сфері дистанційного зондування емлі

У  :

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ОЦІНКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 оро   луган

аціонал ни  центр управління та випробування космічних асобів  м  иїв

учасні інформаці ні технології ста т  неві мно  скла ово  абе печення при няття 
рі ення  цінка овні ніх умов  ресурсів  сил та напрямків ро витку пере бача  бе перервне 
врахування инамічних процесів  ослі ення яких пов я ане  велико  кіл кіст  вимір ван  
Аналі  просторової інформації в реал ному часі мо ливи  ли е а умови використання 
поту них програмно-технічних асобів  таких як 

ин  пере ових ро робників геоінформаці ного програмного абе печення  компанія 
 а  наступне ви начення  еоінформаці на система  - це комп тери ована 

система бору  керування та аналі у аних  ирі ення ав ан  а опомого   бу у т ся 
на використанні інструментів картографування  ві уалі ації  мо ел вання та інтеграції великої 
кіл кості типів аних

 органі у  інформаці  в ари у вигля і географічних карт   росторове пре ставлення 
інформації о воля  прово ити аналі  у ві уал но сприятливі  формі на ві міну ві  табличного 
пре ставлення

У  спіл но   прово ят  ре страці  коливан  емної поверхні се смічними 
асобами пі  час емлетрусів та вибухів  бов я ковим атрибутом ре страції  ви начення 

географічних коор инат ерела тому   на кра им чином пі хо ит  ля ві обра ення та 
аналі у геофі ичної інформації

бір геофі ичної інформації вкл ча : ре страці  факту виникнення по ії  прове ення 
первинної обробки та ви начення коор инат ерела  ісля ви начення параметрів яви а 
ві бува т ся ві несення по ії о певного типу  гі но класифікатора та прово ит ся апис о 
ба и аних

Аналі  інформації пере бача : філ траці  по і  а критеріями  часовими інтервалами  
просторовими о наками  обчислення статистичних характеристик карт просторової 

іл ності  ви начення екстремал них пока ників  створення поясн вал них аписок  схем  
мето  пі тримки при няття рі ення органу виконавчої вла и
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У  

МОНІТОРИНГ СТАНУ ХОТИСЛАВСЬКОГО КАР’ЄРУ ЗА ДАНИМИ ДЗЗ 
І ФОТОГРАММЕТРИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

 ак ин   яска   ялковс ки

ентр при ому і обробки спеціал ної інформації та контрол  навігаці ного поля  с  алісці

Актуал ним питанням при вирі енні ав ан  екологічної бе пеки України  вивчення 
компонентів овкілля на транскор онних територіях  ра иці ни  спосіб отримання 
інформації про стан навколи н ого приро ного сере ови а і техногенних об ктів  яки  

і сн т ся на емними слу бами  не ав и абе печу  необхі ну оперативніст  і 
оновлення аних  Ал тернативо  а начених мето ів  використання космічних асобів 
та сучасних мето ів обробки аних истанці ного он ування емлі  птичні та 
ра іолокаці ні супутникові системи о воля т   мінімал ними  атратами часу і ко тів 
отримувати картографічну і ові кову інформаці  про стан небе печних об ктів та 
територі  ним  таких об ктів  яки  агро у  екологічні  бе пеці України  отиславс ки  
кар р  У роботі  використанням аних  ослі ени  ого стан і ви начені основні 
характеристики  роект  про ов енням циклу робіт  о прово ят ся у ентрі  мето  
абе печення екологічної бе пеки ер ави і інформуванн  агал но ер авних і регіонал них 

органів вла и про ри ики  які виника т  отиславс ки  кар р ро та овани  на території 
еспубліки ілорус  в  метрах ві  кор ону України  и обуток у н ому кре и та піску 

мо е пору ити пі емні во оносні системи  які ивлят  ац кі і ін і о ера  і в цілому мінити 
екосистему регіону  рахову чи  о отримати остовірну інформаці  про стан кар ру  
мо ливо ли е истанці ними мето ами  прове ено ослі ення об кту і  астосуванням 
оптично-стереоскопічної омки та фотограмметричних мето ів її обробки  а ре ул татами 
роботи створено цифрову мо ел  місцевості  осмічні вимір вання  які виконані у періо   

 по  р  о волили отримати  інформаці  про инаміку ро робки кар ру і 
станом на  р  ви начити ого основні характеристики: границі  ов ину периметру  
пло у  максимал ну глибину і об м обутих корисних копалин  
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У  

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ГРУПОЮ МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА БАЗІ FANET

 улеко  А А  фіменко

итомирс ки  ер авни  технологічни  університет  м  итомир

а останн  есятиліття ирокого ро витку набули так вані рухомі сенсорні мере і  о 
самооргані у т ся   англ      окрема і на ба і бе пілотних 
літал них апаратів   англ      собливіст  їх ро витку  те  о 
спочатку вони ро гля алися у рамках концепції нтернету рече  на основі ві омих I -
протоколів  а го ом переросли у власни  напрямок ослі ен

  це бе ротова мере а  о самооргані у т ся  ву лами якої  малі бе пілотні 
літал ні апарати  ана мере а характери у т ся високо  мобіл ніст  ву лів  инамічно 
мінно  топологі  рухом у -просторі  обме еними фі ичними характеристиками ву лів 
поту ніст  пере авача  аря  батареї  то о  а мо ія мі  ву лом-ві правником та ву лом-
отримувачем у мере і і сн т ся випа ковим чином чере  ря  промі них ву лів  о 
вимага  ві  них виконання функції мар рути ації  а начені особливості створ т  велику 
кіл кіст  о аткових тру но ів по органі ації мере евого в я ку та вимага т  вирі ення 
цілого ря у проблем: 

- на фі ичному рівні  ро робки спеціал них структур антен та ослі ення мо еле  
по ирення ра іохвил

- на канал ному рівні А -рівні   абе печення якості каналу в я ку внаслі ок міни 
начення атримки при пере ачі ка рів  високої мобіл ності і великої рі ниці ві стане  мі  

ву лами
- на мере евому рівні  проблеми мар рути ації
- на транспортному рівні  створення на і ного транспортного механі му
аким чином  ро виток  потребу  рі ення цілого ря у осит  нових і скла них 

проблем
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У  

ФОРМУВАННЯ ЕТАЛОННИХ МАСОК ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ТА КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ З LANDSAT-8

 улеко   умакевич   естаков

 итомирс ки  ер авни  технологічни  університет  м  итомир
 аціонал ни  університет вівс ка політехніка  м  вів

а ливим процесом у наукових і практичних ослі еннях  виявлення і по ал и  
контрол  во них об ктів на поверхні емлі  собливої актуал ності набува  контрол  а 
прісно  во о  апаси якої  ко ним роком мен у т ся  ому у на  час і сн т ся 
моніторинг поверхневих во них об ктів  яки  контрол  міни їх числа і стану: пло і  
абру неності  берегової лінії та ін е  ля кіл кісної оцінки инаміки мін геометрії  часто 
астосову т  порівняння обра ен  во них об ктів  отриманих  космосу системами 
истанці ного он ування емлі   еталонними картами чи масками  нак  сутт вим 

не оліком космічних німків  високо  етал ніст   їх велика вартіст  ва а чи на це  ля 
формування еталонних масок во них об ктів оціл но астосовувати аерокосмічні німки 
високого ро рі нення  ві критих геоінформаці них сервісів   н екс  -

I  та ін  е оліками аних  таких сервісів  певна авніст  німків -  роки  ві сутніст  
спектрал них скла ових ли е -компо ит  та негарантована точніст  місцевої прив я ки  
Ал тернативни  варіант  астосування набагато е ев их а у багат ох випа ках і 
бе ко товних  космічних німків сере н ої етал ності  наприкла  таких як на а  космічни  
апарат -  Але слі  ва ати і на те  о у ц ому випа ку во ні об кти  ро мірами 
мен е  м фактично не фіксу т ся

У опові і пропону т ся мето ика формування еталонних масок во них об ктів на основі 
контрол ованої класифікації німків  геоінформаці них сервісів та їх уточнення а рахунок 
обробки німків  космічного апарата -
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У  

НЕЙРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ 
АЕРОКОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ

А  авчук   оманчук

 імені  орол ова  м  итомир

 останні есятиліття об м  якіст  та рі номанітніст  матеріалів аерокосмічного німання 
А  сутт во росла  ні   актуал них а ач  о виника т  при їх обробці   а ача 

ро пі навання на емних об ктів  равил но виконани  попере ні  етап  автомати ована 
класифікація на емних об ктів на А  начно спро у  процес їх ро пі навання  а тако  

о воля  реалі увати оперативни  моніторинг та попере ення на вича них по і  
катастроф  приро ного та техногенного характеру  о виток мето ів класифікації об ктів і 
ро робка систем автомати ованого ро пі навання  о прац т  в реал ному мас табі часу  
стоят  в ря у пріоритетних наукових ав ан

 опові і ро гля а т ся та порівн т ся мето и ма инного навчання при класифікації 
на емних об ктів мето  опорних векторів   -на бли чи  сусі   
умовне випа кове поле  ро рі ена класифікація на основі пре ставлення  та 

тучна не ронна мере а 
орівнял ни  аналі  мето ів ма инного навчання при класифікації на емних об ктів 

пока у  о на біл  якісно врахову т  о наки об ктів на основі тучної не ронної мере і 
  тучні не ронні мере і глибокого навчання англ    е ронні мере і 

глибокого навчання мо ут  бути астосовані ля ослі ення процесу аерокосмічного 
німання скла них об ктів  б нання фі ичного мо ел вання та не ронної мере і 

глибокого навчання  окрім вирі ення технічних проблем  ві крива  тако  нові мо ливості 
ля моніторингу глобал них мін на планеті
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У  

ІНТЕГРАЦІЯ АПК УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ СИСТЕМУ СУБСИДІЮВАННЯ 
ТА КОНТРОЛЮ АГРОВИРОБНИЦТВА CAP

 ластін

аціонал ни  центр управління та випробування космічних асобів  м  иїв

а ани  час і в ма бутн ому основно  а аче  л ства стоїт  абе печення себе 
про уктами харчування   ці  мето  створ т ся та і т  мі наро ні органі ації які 
намага т ся бу увати та впрова ити ефективні системи агровиробництва

ним  ефективних мето ів впливу  яки  успі но і  в получених татах Америки та 
в вропі   і ча система сіл с когоспо арс кого субси і вання  сновно  а аче  такої 
системи  налаго ення ефективного та керованого виробництва сіл с когоспо арс кої 
про укції  абе печення мінімал ного впливу на екологі  ро виток сіл с когоспо арс ких 
територі  цінова та маркетингова пі тримка фермерів  і чим ва елем системи  
субси і вання агровиробників  о ма  остатн о  ефективни  вплив  роте система 
вимага  орсткого контрол  а використанням субси і  та виконанням поставлених вимог

истема сіл с когоспо арс кого субси і вання  викону  функції субси і вання та 
контрол  на території вропи  а протя і наступних вох років система ма  на меті вкл чити 
в сво  структуру всі вропе с кі ер ави

Україна  осит  вагомим гравцем на мі наро ному ринку сіл с когоспо арс кої про укції  
станні роки в агросекторі України явля т ся пере ові технології  мето и обробітку  техніка  
ермери все часті е вихо ят  і сво  про укці  на світови  ринок  роте ля реалі ації 

на території України системи субси і вання агровиробників та алучення о системи  
необхі ним  створення певних умов

а ани  час не існу  ер авної програми інтеграції А  України о вропе с кого 
сектору  рово ят ся ли е експериментал ні науково- ослі ні проекти по окремим 
областям  вивча т ся алгоритми та осві  вропе с ких спеціалістів  роте ля реалі ації 
ефективної системи субси і вання українс ких агровиробників необхі на ві пові на 
аконо авча ба а  фінансування  ер авна структура контрол  бору  берігання та аналі у 

на емних аних  абе печення моніторингу у тому числі космічними німками  алучення 
науково- ослі них інституці  ля аналі у  прогно ування  інформування  еобхі на і ча 

ина система почина чи  рівня товаровиробника  акінчу чи міністерством аграрної 
політики  яка ві ме на себе рол  ефективного інтегратора системи субси і вання  

о на ви ілити основні питання  які система ма  вирі увати:
- ве ення векторної ба и аних емел них ілянок
- бір на емної інформації
- органі ація пере ачі та берігання аних
- аналі  інформації 
- ви начення ви ового скла у кул тур
- аналі  фермерс ких ілянок  о користу т ся субси і ванням
- інспекці ні перевірки по ре ул татам виявлених пору ен
- при няття рі ен  о о субси і вання
- абе печення ві критості та оступності аних роботи системи
- аналі  мі наро ного ринку сіл с когоспо арс кої про укції  та формування політики 

субси і вання
- моніторинг пору ен  екологічних норм
- моніторинг пору ен  сіво мін
- моніторинг неціл ового використання емел ного фон у
- вітніст  пере  ер авними органами о о економічних пока ників
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- формування та оприл нення на гео-порталі орічної карти сіл с когоспо арс ких 
кул тур на територі  України

аціонал ни  ентр управління та випробування космічних асобів ма  певні напрац вання 
в сфері агромоніторингу та пропону  сві  потенціал: при мал ні станції  персонал  мето и та 
напрац вання ля створення  пі тримки та ро витку системи агромоніторингу на території 
України  мето  пі ви ення ефективності госпо ар вання та покра ення економіки 

ер ави в цілому
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У  

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНЦІЙ УПРАВЛІННЯ КА, 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 Усиченко  А  анілін

  А   м  арків

творення націонал них станці  управління А було ро почате А   у -роках 
минулого сторіччя у ві пові ності  ер о  ер авно  космічно  України  мо ерні ації 
на емного автоматичного комплексу управляння космічного апарату іч-  яки  був 
ро та овани  в ентрі контрол  космічного простору в м  впаторія

а роки не але ності України колектив А   абе печив формування на емного 
комплексу управління в частині створення:

- коман но-вимір вал них комплексів управління А   станції  -  та 
-

- мобіл них станці  при ому телеметричної інформації ві  ракет-носіїв ля роботи на 
неосна ених трасах апуску  виносні вимір вал ні пункти ля абе печення апусків  
космо рому Ал кантара та 

- станції при ому телеві і ної інформації ві  ракет-носіїв   
- пеленгатору  ро иреним сектором ля абе печення управління супутниками пі  час 

пер их витків та у випа ку не татних ситуаці
У в я ку  втрато  на емних технічних асобів пі  час анексії риму у  році та ля 

абе печення управління перспективними вітчи няними А  у  році в А було 
при нято рі ення про створення на емного комплексу управління на ба і мо ерні ованої 

 -   та  та нової станції У  на ба і м антенної системи  таном на 
 рік авер у т ся мо ерні ації  -  та про ов у т ся роботи по створенн  

У  
о початі роботи по створенн  універсал ної на емної станції управління комерці ними 

іно емними та перспективними вітчи няними А  о о волит  ро ирити мо ливості 
на емного інформаці ного комплексу та на емного комплексу управління
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У  

МЕТОДИ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ 
В ЦІЛЬОВИХ РАДІОЛІНІЯХ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ДЗЗ

 ри   ал ватинс ки

  імені  орол ова  м  итомир
 АУ  У   та  с  алісці

біл ення просторового ро рі нення оптико-електронного обла нання А   спонука  
о використання ви кісних ра іоліні  пере ачі інформації  рахову чи тен енції біл ення 

використання мікросупутникових технологі  виника  протиріччя о о високої ви кості 
пере ачі ціл ової інформації та ни кої поту ності бортового пере авача  икористання 
ава ості кого ко ування в ра іолініях ціл ової інформації ві  А  мен у  необхі ну 

мінімал ну поту ніст  пере авача ля абе печення а аного коефіці нта бітових помилок
 опові і ро глянуті особливості побу ови ра іоліні  ціл ової інформації А  о глянуті 

стан арти пере ачі ціл ової інформації які впрова енні в космічні системи :  та 
   ослі ені схеми мо уляці  та ко ування ціл ової інформації які астосову т ся 

в ра іолініях А типу  о глянуто ефективніст  астосування горткових 
ава ості ких ко ів при мо уляціях:   та    і снено порівнял ни  аналі  

стан артів пере ачі аних та ефективніст  астосування рі них ви ів ава ості ких ко ів  
исунуто вимоги о при мал них трактів на емних станці  при ому спеціал ної інформації



34
II  науково-практична конференція “Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перрспективи”

СЕКЦІЯ 
Методологічні аспекти провадження космічної діяльності:

у сфері дистанційного зондування емлі

У  

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ ПРОЦЕСІВ 
В КОСМІЧНИХ СИСТЕМАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 ри

 імені  орол ова  м  итомир

осмічні системи спостере ення  як скла ні органі аці но-технічні системи  як 
правило  потребу т  мо ел вання процесів на всіх етапах свого итт вого циклу  окрема  
при створенні  виборі  ціл овому астосуванні  управлінні  оцін ванні стану  мо ерні ації 
то о  Аналі  існу чих пі хо ів о мо ел вання цих процесів пока ав  о ослі ники а вича  
використову т  таки  математични  апарат  яки  на кра им чином мо е а овол няти їх 
потреби  Але в то  е час рі ні автори мо ут  астосовувати рі ні пі хо и о опису процесів 
в рамках своїх інтересів  не піклу чис  о о иної технології мо ел вання в мас табах 
системи біл  високого і рархічного рівня  о сутт во ускла н  у го ення кінцевих 
ре ул татів

У в я ку  цим автором апропонована технологія формалі ованого опису процесів в  
 иних по иці  основу якої становлят  комплексна мо ел   універсал ни  алфавіт 
ля формалі ованого опису яви  процесів  станів та умов функціонування космічних 
асобів  а тако  ря  оригінал них  логічних  аналітичних і логіко-аналітичних функці  на ба і 

теорії мно ин та булевої алгебри  собливіст  алфавіту поляга  в тому  о він  ві критим 
ля наро ування і у осконалення о бу -якої степені еталі ації  Алфавіт ба у т ся на 

кирилиц кі  латинс кі  та грец кі  абетках  використову  ро галу ену систему верхніх  
ни ніх  лівих та правих ін ексів  у ок рі ної форми та ін их математичних символів   то  

е час  апропоновани  алфавіт  ві носно простим ля користування  оскіл ки максимал но 
набли ени  о вербал ної мови

икористання формалі ованого опису процесів в  на ба і апропонованої технології у 
наукових ослі еннях автора та ого учнів протягом багат ох років пі твер ило її остатн  

і атніст  ере  це було о-ціл но її астосовувати  ін ими ацікавленими органі аціями 
і ві омствами як універсал ного інструмента у ав аннях мо ел вання процесів в скла них 
інформаці них системах  
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У  

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБОРОНИ

 ияти   ухови   нат к

У У  м  иїв

а с ого ні у світі стрімко роста  начення космосу  як простору ля прове ення ві с кових 
операці  а начене пі твер у т ся ро витком космічного о бро ння прові ними країнами 
світу  особливо полученими татами Америки алі  А  ита с ко  аро но  

еспубліко  та осі с ко  е ераці
Україна  врахову чи сво  геополітичне поло ення  не мо е али итис  осторон  ві  

впливу космічного о бро ння  а врахову чи стан космічної іял ності в України сектор 
оборони  вра ливим о нових агро

 опові і ро гля а т ся ляхи ро витку космічної іял ності у сфері оборони  врахову чи 
аяву ре и ента А онал а рампа  о о створення “ осмічних сил”  осві  
астосування космічних систем пі  час прове ення прові ними країнами світу ві с кових 

операці  пі  час прове ення бро ними илами України Антитерористичної операції та 
операції б наних сил  ри ц ому акцент робит ся на необхі ніст  створення у ер аві 
системи космічної оборони

а пер и  погля  о ляхів ро витку космічної іял ності у сфері оборони мо ливо 
ві нести: створення у скла і іністерства оборони України та бро них ил України 
структури  основними функціями формування та реалі ації космічної іял ності у сфері 
оборони ер ави  огля  органів ер авної вла и  сектору бе пеки та оборони  установ  
пі при мств  органі аці  ер ави о о спромо носте  у сфері космічної іял ності ля 
потреб сектору оборони  переопрац вання нормативно-правової ба и у сфері космічної 

іял ності о о алучення спромо носте  а начених органі аці  о виконання ав ан  
сектору оборони

а алі прово ит ся вивчення ляхів ро витку космічної іял ності у сфері оборони  
врахуванням нових агро  та способів їх реалі ації



СЕКЦІЯ 2

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВАДЖЕННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
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У  

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ 

ЛІНІЙ РАДІОРЕЛЕЙНОГО ТА МІЖСУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

 Ав нко

аціонал ни  технічни  університет України “ иївс ки  політехнічни  інститут ім  горя ікорс кого”  м  иїв

а ливим напрямком ро витку космічних систем  створення угрупован  супутників  
пов я аних иним системним рі ення та конструктивно  реалі аці  в інформаці ну 
систему  елементами космічного ба ування  ля об нання окремих космічних апаратів 
в систему використову т ся лінії в я ку мі  супутниками  які прац т  в рі них частотних 

іапа онах або в оптичному іапа оні
ля органі ації ра іоліні  в я ку мі  супутниками астосову т ся спрямовані або 

неспрямовані антени  і ви ити ефективніст  та пропускну атніст  ра іолінії в умовах 
обме ен  по ирині смуги частот мо ливо і  астосуванням просторової обробки сигналів  

еалі ація просторової обробки сигналів мо е і сн ватися а аптивними антенами 
і  використанням особливосте  форми фа ового фронту електромагнітної хвилі  аки  
мето  просторової селекції ра іосигналів о воля  о ночасно пере авати ра іосигнали 
в о ні   ті  самі  сму і ра іочастот сигналів  о наковими поляри аці но-частотними 
характеристиками  аки  мето  абе печу  повторне або багатора ове  використання 
наявного ра іочастотного ресурсу

рактична перевірка ре ул татів теоретичних ослі ен  виконана а опомого  
спеціал но створеного ослі ного макету  а опомого  ро робленого макета симплексної 
бе прово ової системи в я ку  іапа ону пре ставлено ре ул тати експериментал них 

ослі ен  о прове ені в лабораторних умовах  астосування просторової обробки 
сигналів по формі фа ового фронта електромагнітної хвилі ля о ночасного пере авання 
та при ому в сму і ра іочастот  ц вох ра іосигналів багатопо иці ної мо уляції 

А -   і ентичними поляри аці но-частотними характеристиками   якості вихі ного 
інформаці ного сигналу ля каналу багатопроменевої системи використовувалис  
телеві і ни  транспортни  потік  і ви кіст   біт с

е ул тати експериментів  прове ених і  астосуванням макету  пі твер или правил ніст  
ре ул татів теоретичних ослі ен   

опові  мо е бути корисно  ля ро робників систем ра іореле ного та супутникового 
в я ку  спеціалістам в галу і електро инаміки  по ирення хвил  та антенної техніки
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У  

КОМПЛЕКСУВАННЯ РАДІОТЕХНІЧНОГО, АКУСТИЧНОГО ТА МАГНІТНОГО МЕТОДІВ 
ВИЯВЛЕННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ В АТМОСФЕРІ ТА ІОНОСФЕРІ

 я ук  А  Ан ру енко   орні нко   арягін

оловни  центр спеціал ного контрол  м  оро ок

оловни  центр спеціал ного контрол   осна ени  апаратуро  комплексу 
геофі ичних мето ів  о охопл т  спостере ення а процесами в рі них геосферах - ві  
літосфери о магнітосфери

а с ого ні ні  ен  ві бува т ся поглиблена мо ерні ація технічних асобів   
мето  алучення центру о виконання ав ан  моніторингу космічної пого и  ри ц ому 
основні усилля спрямовані на:

- мо ерні аці  ра іотехнічного мето у  мето  абе печення ре страції електромагнітних 
імпул сів  о виника т  в ре ул таті поту них вибухів та гро ової активності  прове ення 
нахил ного пасивного он ування іоносфери  моніторингу стану космічної пого и в  

іапа оні
- у осконалення акустичного мето у виявлення ляхом ро робки інфра вукової 

станції вітчи няного виробництва ля моніторингу стану космічної пого и  та прове ення 
спостере ен  а небе печними гео инамічними процесами  о ма т  ві гук у атмосфері

- переосна ення спостере увал них мере   сучасними уніфікованими 
автомати ованими магнітотелуричними станції -

Успі на мо ерні ація апараратури ра іотехнічного  акустичного та магнітного мето ів 
виявлення а  мо ливіст  створення основи на емного вимір вал ного комплексу  в пер у 
чергу ля ослі ен  сонячно- емних та се смо-іоносферних в я ків як скла ової частини 
системи космічних спостере ен
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У  :

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 аранов   омісаренко

аціонал ни  транспортни  університет  м  иїв

творення натурних мо еле  інтеграці ного технологічного синте у комплексних 
компо итних матеріалів  ля конструктивних ін енерних спору  ма бутн ої 
транспортної галу і у е тру омістка справа  ипробування потребу т  астосування 
багат ох експертів рі них сфер професі ної іял ності матеріало навці  хіміки  фі ики  
механіки  техніки  технологи  логісти  економісти то о  і пові ні о їхпотокових  
паралел них технологічних і  управління иним і рархічним конве ром мо ливо ли е і 
а окументованими властивостями абе печувати випуск аерокосмічних об ктів ціл ового 

про укту  пис конкретної потрібної технології ля ма бутн ого поки е неві омого  
 ві сутні  ому початкова слабкоструктурована  не скоор инована  ро по ілена 

гетерогенними наннями проблема ба ання  потреба  настанова  і еологічна а умка  
повинна бути перетворена в автомати овани  електронни  технічни  паспорт  е вихі ни  
технологічни  окумент чітко регламенту  гі но У I I  терміни  параметри та 
о иниці виміру  асоби інформаці них технологі  I  треба створити у формі програмно-
апаратного комплексу А  о мо ливо тира увати ля поліергатичних виробничих 
органі аці   ав яки апропонованим проце урам мо ел вання скла них инамічних 
об ктів у якості ре ул татів I  бу ут  на ані уніфіковані техніко-технологічні рі ення  
ематични  міст по ро ілах містит  описи  об рунтованими оцінками ля ко ного 

агрегатного перетворення вхі них речовин у вихі ні ін і речовини  тримані вихі ні 
властивості синте ованого  гаранту т  гі но проце ур вимір вання  оцін вання 
начення ціл ових пока ників: ефективності  у просторі експлуатаці  точності а 

конкретних умов похибок та факторів впливу  остовірності а наявніст  конкретних 
аналогів  прототипів  ослі них ра ків  прогно них рекомен аці  на ма бутні сфери 
астосування
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У  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИГНАЛОВ ДВУХ НАВИГАЦИОННЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА КЕЙПОНА

 аранов  А  улая   арко

 Укр  м  иїв
  офтім  м  иїв

мерения параметров фа ового фронта  пространственно-временного сигнала 
 космического аппарата А  в глобал но  навигационно  спутниково  системе  

ополнител но к су еству им псев о ал ностн м мето ам  по воля т умен ит  число 
А  минимал но требуемое ля ре ения навигационно  а ачи  о вух  Упро енная система 

уравнени  по воля ая в числит  глобал н е коор инат  аппаратур  потребителя А  
если и мерен  углов е коор инат  вух А относител но А  и и вестн  их глобал н е 
коор инат  имеет ви :

 

г е    - иском е глобал н е коор инат  А  А  
- истинная ал ност  о А , 

 А  - угловая коор ината А  и меряемая по   


А  - псев о ал ност  и меряемая 
по времени а ер ки   

 
 

 
 - и вестн е глобал н е коо инат  А      - время 

рассогласования  
ри обработке  с испол ованием алгоритма сверхра ре ения е пона ля 

ра еления  от вух А мо ет во никат  систематическая о ибка  и мерения 
углово  коор инат    А  та о ибка ве т к о ибкам и мерения коор инат А  и начения 

   временн х кал А  и А  что сле ует и  приве енно  в е систем  уравнени
асчет  в полненн е в сре е  ля опре еления  углово  коор инат   А   

глобал н х коор инат    и   -  временно  кал  А  при и менении  А  - углово  
коор инат  -го А от  о  пока али  что  опре еления глобал н х коор инат 
А  ля А  с числом А    расстоянии ме у ними  см   несу его сигнала  см и 
отно ении сигнал ум в о ном канале   мо ет прев ат  нескол ко сотен метров и 

то на о учит ват  при проектировании А
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У  

МОДЕЛЮВАННЯ БОРТОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ

 аранов   орі на

 аціонал ного транспортного університету  м  иїв
 версі  о истік  м  еса

ля інформаці ного абе печення авіаці них трена ерів аними про вимір вання 
коор инат і характеристик ра іолокаці них ціл ових об ктів  повітряного су на при няті 
сигнали в ра іолокаці них станціях  пі а т ся рі ного ро у обробці ля ви ілення корисних 
сигналів в умовах просторових умів та пере ко  та по ання інформації про навколи н  
оточу че сере ови е пі  час ра іолокаці ного он ування ляхом ергатичного управління 
у осконалення мето ики роботи пари інструктор-оператор  ля формування а аптивних 
ситуативних філ трів  які отриму т ся у поточних умовах  о  мето  навчання оператора

а ача оптимал ного виявлення та і ентифікації ціл ового об кту в умовах пере ко  
во ит ся в агал ному випа ку о такого вибору сигналу  і філ тра  які оставля т  

максимум ві но ення сигнал ум  рове ена імітаці на перевірка ро робленої мето ики 
максимі ації ві но ення сигнал ум  на вхо і при мал ного тракту бортової  

біл ення співві но ення  покра у  ре ул тат процесу виявлення корисного 
сигналу на фоні умів і пере ко  ля по ал ого абе печення ві уал но  інформаці  
мо ел вання инаміки ціл ових об ктів на екрані електронно-променевої трубки  е 

о волит  покра ити якіст  та контрастніст  ві обра еної інформації на екрані бортової  
 в хо і ра іолокаці ного он ування в умовах пере ко  а головне  пі ви ити рівен  

спри няття  аналі у та реакції оператором  та біл ит  рівен  ефективності ві пові них 
і  та маневрування пілотом в хо і виконання пол отного ав ання  

абуті а рахунок трена ерної пі готовки нання та навички використання ра іолокаці ного 
обла нання та вміння астосувати поточну ситуативну ра іолокаці ну інформаці  о волят  
пі ви ити атніст  оператора ви е при мати рі ення в скла них инамічних ситуаціях 
а рахунок тренування на нових обра ах та виконання пол отних ав ан  в рі них ситуаціях  



46
II  науково-практична конференція “Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перрспективи”

СЕКЦІЯ 2
Методологічні аспекти провадження космічної діяльності:

моніторинг космічного простору, навігація,  гео- та геліофізичний моніторинг

У  :

ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНОЗЕМНИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО 
ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ЩОДО ЗНІМАННЯ ОБ’ЄКТІВ

А  еспалко   равчик   екар в

  імені   орол ова  м  итомир
 в ч А  м  иїв

трімки  ро виток науки і техніки  а тако  прагнення ер ав світу о переваги у ві с кові  
економічні  інформаці ні  та ін их сферах при вели о активного використання космічних 
систем  у тому числі истанці ного он ування емлі  нформація  о отриму т ся 
 космічних апаратів А   о воля   високо  мовірніст  виявляти і ви начати 

характеристики об ктів  їх стан  особливості ислокації або іял ності то о  
У сво  чергу  використання А  іно емними ер авами  які ма т  а мету реалі аці  

воро их намірів о о України  мо е впливати на обороно атніст  і конкурентоспромо ніст  
на ої ер ави  сприяти витоку інформації то о  т е  ав ання оцін вання мо ливосте  
іно емних А  о о німання ві с кових та госпо арс ких об ктів  актуал ним

а начене ав ання ба у т ся на погір енні просторової ро рі ненності отримуваних 
матеріалів космічного німання  при ві хиленні оптичної осі німал ної апаратури 
бортового інформаці ного комплексу  А ві  на иру  У опові і пре ставлено алгоритм 
та математични  апарат ви начення максимал но мо ливого ві хилення оптичної осі 
німал ної апаратури ві  на иру  а якого а овол ня т ся умова абе печення виявлення 

та і ентифікації о ви у  класу  типу  ви начених об ктів спостере ення  икористову чи 
ро раховане начення кута ві хилення  ви нача т ся максимал на  у ме ах технічних 
характеристик обраного А  ирина смуги ахоплення німал ної апаратури  у 
ме ах якої абе печу т ся необхі на просторова ро рі ненніст  отримуваних 

икористання апропонованого пі хо у о воля  врахувати особливості астосування 
німал ної апаратури  та характеристики на емних об ктів спостере ення і  як наслі ок  

уникнути переоцін вання мо ливосте  іно емних космічних систем 



47
II  науково-практична конференція “Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перрспективи”

СЕКЦІЯ 2
Методологічні аспекти провадження космічної діяльності:
моніторинг космічного простору, навігація,  гео- та геліофізичний моніторинг

У  

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ КОСМІЧНОЇ ГЕОДЕЗІЇ 
У ЦІЛЯХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

 он ар   а ков   евченко   метанін 

ер авни  акла  “ ер авна екологічна ака емія після ипломної освіти та управління”  м  иїв

 ани  час створення нових технічних асобів  е по ляху їх в осконалення і 
мо ерні ації  ірмами-виробниками і сн т ся впрова ення нових високих технологі  
вимір ван  і мето ик автомати ованого опрац вання аних в супутникову апаратуру 
користувача та програмні асоби  акі технології о воля т  виконувати гео е ичні роботи в 
реал ному часі  точніст  на рівні сантиметрів  це ре им  -    -

 - кінематика в реал ному часі  концепція віртуал них референцних станці    
  то о

Актуал но  а аче  в Україні все е али а т ся проблема перехо у трансформування  
коор инат   як о при використанні тра иці них мето ів супутникових спостере еннях 
 постопрац ванням ця а ача ро в я у т ся ляхом використання рі номанітних 

трансформаці них проце ур самими користувачами  то  використанням ре иму  
виника  проблема її ро в я ання у ре имі реал ного часу бе  втручання користувача

б ктом ослі ення  і чі перманентні  станції та мере і активних референцних 
станці  ре мет ослі ен   технологія  при ро витку  експлуатації окремих 
референцних станці  та мере  і  час прове ення ослі ен  використано мето и: 
аналітико-математични  мето  мето  аналі у експериментал них аних та науково-
технічного у агал нення  алученням теорії помилок вимірів  ля обгрунтування рі ен  та 
ро робки рекомен аці  використовувалис  виконані спостере ення

ихі ними аними ля ма бутніх  німан  слугували фрагменти космічних німків 
мас табів :  :  :  отримані і  са ту  німки були роблені 
супутником -  яки  атни  німати в ен  у мул тиспектрал ному ре имі о 

 км    ро іл но  атніст  о  м  ласне космічні німки використовувалися ля 
по ал ої і ентифікації точок на місцевості

апропонована воетапна проце ура трансформування коор инат ля окремих 
територіал них утворен  початку прово ит ся семи параметричне трансформування мі  
референцними системами  системі  у які  прац т  активні референцні станції  та 
націонал но  системо  У  а ц ому етапі перехі  мо е ві буватися о но начно на 
всі  території України  руги  етап трансформування поляга  у використанні територіал них 
трансформаці них полів  аргументами яких  рі ниці гео е ичних коор инат У - -

-   певним кроком  
ерехі  о коор инат класичної референцної системи -  ві бува т ся ляхом 

біліні ної інтерполяції а начених рі ниц
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КОСМІЧНА СИТУАЦІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 овбас к  А  еспалко   ипорхан к 

 імені   орол ова  м  итомир

Агресія осії та її овгострокови  характер  ін і окорінні міни у овні н ому та 
внутрі н ому бе пековому сере ови і обумовл т  необхі ніст  створення нової системи 
абе печення націонал ної бе пеки України  агомим чинником росі с кої гібри ної ві ни 

проти України  її космічна скла ова  о абе печу т ся ракетно-космічно  галу  та 
космічними ві с ками осі с кої е ерації  поту ної космічної ер ави  

У опові і на пі ставі аналі у сучасного іно емного та вітчи няного осві у космічної 
іял ності у сфері оборони об рунтову т ся оціл ніст  і необхі ніст  апрова ення у 

вітчи няну практику космічного інформаці ного абе печення органів ві с кового управління 
ві с кового коман ування  стан артних проце ур космічної пі тримки   
операці  бо ових і  А  ба ово  функціонал но  област  якої  космічна ситуаці на 
обі наніст     

сновну увагу в опові і осере ено на аналі і орбітал них угрупован   як основи 
космічної ситуаці ної обі наності про космічну скла ову росі с кої агресії  
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У   

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ПОБЛИЗУ 
ТЕХНОГЕННО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ

 и няков  А  асімов   о аровс ки

  У  с  алісці

а с ого ні ні  ен  як ніколи гостро  поста  питання контрол  техногенно-небе печних 
об’єктів (ТНО) та моніторингу їхнього впливу на довкілля. Найбільш поширеним типом 
забруднення довкілля є викиди шкідливих речовин ТНО з їх подальшим випаданням на підстильну 
поверхню [1]. Ефективним методом моніторингу наслідків забруднення є використання даних 
ДЗЗ [3]. Як показав практичний досвід здійснення безпосереднього візуального дешифрування 
викидів ТНО за даними ДЗЗ досить ускладнений та вимагає наявності гіперспектральних даних, 
які, за звичай, мають низьку просторову розрізненість. В більшості випадків після випадіння 
шкідливих речовин в зоні опадів відбувається висихання рослинності на протязі 1-2 тижнів. 
Авторами пропонується здійснювати моніторинг зони забруднення по стану рослинності з 
використанням показника NDVI [2] за різночасовими даними ДЗЗ.

Практичне відпрацювання даного підходу на прикладі моніторингу довкілля навкруги 
хімічного заводу “Кримський Титан” [4] дозволило визначити ймовірну зону ураження 
шкідливими речовинами. Основними проблемами моніторингу стали: сезонна зміна індексу, 
підбір різночасових якісних космічних знімків з відсутнім хмарним покривом над зоною інтересу, 
відсутність наземної інформації про фактичний стан покрову в зоні ймовірного забруднення.

ерела: 
 : - -
 ур е   осиков А   еория и практика цифрово  обработки и обра ени  учебное 

пособие  -во аучн  мир осква    с
 :

: - - - - - -
- - -
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У  

ПРОГНОЗУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ЗБУРЕННЯ 
МЕТОДОМ РЕГРЕСІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 ласов   арновс ки

 нститут космічних ослі ен  А  України та А України  м  иїв
 оловни  центр спеціал ного контрол  м  оро ок

астосуванн  мето у регресі ного мо ел вання   о воля  ро рахувати 
прогно ні мо елі локал ного магнітного поля ля окремих обсерваторі  ето  о воля  
ро рахувати мо ел  ля ко ної компоненти магнітного поля  

ри прогно уванні ля локал них аних а періо  -  рр  отримані наступні 
характеристики прогно них мо еле : коефіці нт кореляції ві   о  ефективніст  
прогно у ві   о  та пока ник   ві   о  в але ності ві  компоненти  

а біл а точніст  отримана ля компоненту  на ни ча  ля компоненту 
 ані  опові і наве ено ре ул тати прогно ування на  го ини ля обсерваторі  о 

нахо ят ся на території України  А та ранції
ля вирі ення практичних а ач космічної пого и отримані ре ул тати ма т  начно 

ви у релевантніст  у порівнянні  планетарними ін ексами  Алгоритм отримання мо еле  
та ро рахунок прогно них начен   остатн о ви кі ля впрова ення їх у сервісі 
попере ення космічної пого и
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У  

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БОРТОВОЇ РЛС В СКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО 
АВІАЦІЙНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ

А  абрук 

аціонал ни  університет ес ка морс ка ака емія  м  еса

У агал ному випа ку  повинна абе печувати ситуаці ну обі наніст  оператора при 
вирі енні всіх ав ан  о стоят  пере  повітряним су ном  ля виконання ц ого ав ання 

 повинна бути багатофункціонал но  і багатогоре имно  агатофункціонал ніст  
пере бача  атніст  і сн вати он ування не тіл ки повітряно-космічного простору  
а  емної во ної  поверхні і пі поверхневих об ктів  агаторе имніст  ви нача т ся 
сукупніст  ре имів  використовуваних при он уванні цих сере ови  о них  пер  а 
все  ві носят ся: варіанти огля у он ві пові ал ності  ре ими виявлення  ро пі навання  
супрово у о иночних ціл ових об ктів і багатоціл ови  супрові   ран ируванням об ктів 
а ступенем ва ливості  групування ціл ових об ктів а їх тактичними о наками та ін  

а останні есятиліття набува т  вс ого біл ого по ирення так вані системні 
пока ники  о о воля т  оцінити ступін  осконалості   урахуванням обме ен  в 
рі них умовах астосування в рамках пі хо у система-сере ови е  о таких пока ників  
поря   ефективніст  ві носят  ивучіст  інформативніст  инамічніст  і чутливіст  

 математичному плані ці пока ники утвор т  в а мно пересічні бе лічі  оскіл ки 
характери у  рі ні сторони якості роботи  часто але ат  ві  о них і тих е факторів 
умов астосування  сі перераховані системні пока ники  як правило  суперечат  о ин 
о ному  У в я ку  цим нахо ення компромісного по нання ивучості  інформативності 
та инамічності  нетривіал ним ав анням  

лі  пі креслити  о кінцеви  ре ул тат створення  і її експлуатації багато в чому 
але ит  ві  кваліфікації користувачів і обслугову чого персоналу  У в я ку  цим начно 

посилилася рол  технологі  ро робки навчал них систем трена ерів  та пі готовки ка рів 
обслугову чого персоналу
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
СПЕЦІАЛІСТІВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

 ванов

аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів  м  иїв

 інтересах аціонал ного центру управління та випробуван  космічних асобів У  
прове ено психофі іологічне ослі ення   урахуванням особливосте  обумовлених 
специфіко  ав ан  які викону т ся спеціалістами космічної галу і

ри ц ому сер о но  проблемо  і ав анням  о в хо і ослі ення не ав и 
вирі увалося о но начно  було об ктивне оцін вання аних  отриманих в ре ул таті  та 
психофі іологічного стану ослі уваних

ето  і основним містом роботи постав ро гля  пі хо ів о оцін вання ре ул татів  а 
мето ом математичної обробки аних

пецифіка ав ан   ви начила необхі ніст  астосування ві пові них систем обробки 
та математичного аналі у  

ослі увалися: 
- пі хі  о оцін вання инаміки мін функціонал ного стану ав ання ви начення 

психофі іологічної на і ності  о ба у т ся на вивченні на біл  інформативних фі іологічних 
корелятів  таких як пока ники серцево-су инної іял ності  ихання  біоелектричної 
активності мо ку  кірно-гал ванічної реакції  

- пі хі  о оцін вання ступеня емоці них реакці  оцін валися параметри функції на 
ві носно коротких промі ках часу  о практично викл чало мо ливіст  астосування 
класичних мето ів кореляці ного чи спектрал ного аналі ів  які використову т  принцип 
накопичення ля пі ви ення точності в оцін ванні параметрів сигналів

ослі ені пі хо и ві рі ня т ся ві  ін их тим  о а т  могу робити висновки на 
пі ставі математичних алгоритмів при ц ому ре ул тати мо ут  обробляти як експерти  так 
і технічні асоби  та мо ут  бути покла ені в основу реалі ації цілісної мето ики у ви начені  
галу і нан
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ПРОЕКТУВАННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ АНТЕН КОЛОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ 
САНТИМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ

 ара ук   ано лов  

  імені   орол ова  м  итомир
 итомирс ки  ер авни  технологічни  університет  м  итомир

осмічні системи истанці ного он ування емлі ві ігра т  все біл  вагому 
рол  у хо і прове ення операції об наних сил  оскіл ки ма т  ря  переваг порівняно і  
класичними ви ами ро ві ки  ому питання пі ви ення ефективності роботи космічних 
систем   актуал ним  окра ення певних тактико-технічні характеристикна емних 
станці  при мання ціл ової інформації мо на осягти окрема ляхом у осконалення 
опромін вачів еркал них антен антенних систем цих станці о опромін вачів 

еркал них антенкосмічних систем висува т ся ря  о аткових специфічних вимог  
у пер у чергу  масогабаритні обме ення  сті кіст  поляри ації та необхі ніст  мінімі ації 
втрат поту ності сигналу  

 хо і прове еного ослі ення було у осконалено мето ики ро рахунку малогабаритних 
антен сантиметрового іапа ону хвил  які о воля т  абе печувати проектування синте  
опромін вачів еркал них антен на емних станці  і мен еними масогабаритними 
пока никами  ни еним рівнем крос-поляри ації  а тако  мен еними втратами поту ності 
сигналу  ропону т ся такі конструкції та у осконалені мето ики їх електро инамічного 
ро рахунку:круглої рупорної антени колової поляри ації  у го увал ним 
пристро м рупорної антени колової поляри ації і  астосуванням випромін вача івал і

еревагами спроектованих синте ованих  антен  абе печення у го ення в а ані  сму і 
робочих частот  ма е вісесиметричні іаграми спрямованості і мен еним рівнем бокових 
пел сток  малімасогабаритні пока ники  ни ени  рівен  крос-поляри ації о мінімуму  

ер ані ре ул тати оціл но використовувати лямо ерні ації космічних систем  
наприкла  космічної системи  ля пере авання ціл ової інформації  яка прац  в смугах 
частот  ц   ц
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ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧА СИСТЕМА ПОВІТРЯНО-КОСМІЧНОГО ЗАХИСТУ

 арлов  А  цуценко   ічугін  А  арлов   оробец ки  

арківс ки  націонал ни  університет овітряних ил ім   о е уба м  арків

 сучасних умовах прове ення ви коплинних повітряно-на емних операці  при 
використанні гіпер вукових аеро инамічних і повітряно-космічних літал них апаратів 
начно роста т  рол  і вимоги о ра іолокаці них систем рі ного при начення і о циклу 

їх бо ового астосування  истема ра іолокаці ного о бро ння повинна бути високоточно  
та виконувати ав ання повітряно-космічного ахисту

 опові і ро гля а т ся алгоритми автоматичного функціонування ля ра іолокаці ної 
станції  рі ного ба ування  обробко  інформації на агал ному пункті і оцін т ся 
їх ефективніст  при марківс кі  апроксимації процесу бо ового астосування у арних 
комплексів ві  умовної мовірності правил ного виявлення ра іосигналів і оцін вання 
коор инат та їх похі них  соблива увага при іля т ся алгоритму при няття рі ення на 
астосування асобів не ко ення  використанням оопрац ованих існу чих асобів 

виявлення і не ко ення  сну чі асоби виявлення необхі но перевести на цифрову 
обробку інформації  обов я ковим використанням новітніх технологі  обробки при 
бе посере ні  оцінці ба есового ві но ення прав опо ібності  сновне ав ання повітряно-
космічного ахисту бу е виконано при сво часному виявленні нал оту гіпер вукових ціле  
в оні ії  формуванні інформації попере ення та інформації цілевка ання на асоби 
не ко ення  о гля а т ся варіант ро мі ення  на аеростатах ля виявлення крилатих 

ракет  о летят   огинанням рел фу місцевості
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОРБІТАЛЬНОГО РАДІОЛОКАТОРА БІЧНОГО ОГЛЯДУ 
ПРИ РАДІОЕЛЕКТРОННОМУ ПОДАВЛЕННІ

 арлов  А  цуценко   ічугін   ічугін   орцова   оробец ки

арківс ки  націонал ни  університет овітряних ил ім   о е уба  м  арків

о гля а т ся варіант створення орбітал ного ра іолокатора бічного огля у ляхом 
використання обробки інформації на пі ставі енергетичної теорії виявлення ра іолокаці них 
сигналів в умовах впливу активних маскувал них ра іопере ко  ляхом використання 
енергетичного ві но ення прав опо ібності як ві но ення іл ності мовірності ро по ілу 
сумарної енергії ра іосигналу і уму о іл ності мовірності ро по ілу енергії уму по 
контрол овані  оні  о рахунок ро по ілу нормованої енергії сумарного ра іосигналу і 

уму еквівалентни  стисканн  ра іосигналу при ампліту ні  обробці ра іосигналів  нергія 
ра іосигналу але ит  ві  ого ампліту и і тривалості і не але ит  ві  фа ового ро по ілу і 
акону міни фа и

утніст  енергетичного пі хо у поляга  у наступному  бробка інформації і сн т ся 
на ра іочастоті промі ні  частоті  ісля оцифрування випа кового процесу цифрові 
вибірки поступа т  по каналах в я ку на асіб обробки інформації коман ного пункту  е 
ро рахову т ся енергетичне ві но ення прав опо ібності на інтервалі часу  рівному 
тривалості он ування ко ного елементу контрол ованої они  а ро по ілом енергетичного 
ві но ення прав опо ібності на вихо і алгоритму обробки ро пі на т ся характер об ктів 
контрол ованої они  

ропону т ся обробку оцифрованої на промі ні  частоті інформації і сн вати на 
коман ному пункті  при чому обробка інформації мо е бути ро паралелена
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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З КОСМІЧНОГО АПАРАТУ “СІЧ-2М” 
В ІНТЕРЕСАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 арлов   ников   огачов 

арківс ки  націонал ни  університет овітряних ил ім   о е уба м  арків

Аналі  хо у прове ення антитерористичної операції на схо і на ої країни сві чит  про 
не остатн  ефективніст  астосування інформації ві  аерокосмічних асобів ро ві ки в 
інтересах ре ул тативного висвітлення оперативної обстановки

ов я ане це  в пер у чергу   утру неніст  астосування пілотованих асобів ро ві ки чере  
велику мовірніст  втрат та не остатн о  кіл кіст  на о бро нні на ани  час ефективних 
бе пілотних асобів ро ві ки   ін ого боку  не остатн о повно використову т ся технології 
обробки просторових аних

Усунути наве ени  не олік мо ливо а рахунок використання аних іно емних космічних 
систем спостере ення  о не ав и оціл но  економічних та політичних міркуван  

икористання  аних націонал ного космічного апарату по ві ного при начення типу 
іч-  в інтересах бро них ил  України о волит  сутт во пі ви ити ефективніст  

інформаці ного абе печення
осві  останніх локал них ві н і бро них конфліктів сві чит  о мо ливості сучасних 

космічних систем ви ової ро ві ки та истанці ного он ування емлі о воля т  
впевнено виконувати ав ання ро ві увал ного абе печення не тіл ки стратегічного  але  
оперативного та оперативно-тактичного рівнів  о нак при ц ому виника т  питання  о о 
оперативності та повної реалі ації мо ливості цих систем

а ре ул татами прове ених ослі ен  апропоновані ляхи пі ви ення ефективності 
використання космічних систем ви ового спостере ення  в тому числі іч-  та 
в осконалено алгоритми обробки обува мої інформації
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ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТИ ОБРОБКИ ДАНИХ 
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

 арлов   ере іна   олонец

арківс ки  націонал ни  університет овітряних ил ім   о е уба  м  арків

учасні мо елі бе пілотних літал них апаратів атні абе печувати оперативними аними 
 високо  просторово  ро рі неніст  ри вирі ення бо ових а ач рух і вібрація німал ної 

апаратури та  стохастичні бурення  викликані іл ними арами атмосфери  о при во ят  
о начних випа кових перспективних спотворен  на обра енні  спричиня т  а собо  

необхі ніст  отримувати німки  велико  на мірніст  бробка великого обсягу аних 
потребу  часові витрати  о приво ит  о ни ення оперативності отримання ро ві аних  

ета прове еного авторами ослі ення полягала у створенні мето ики попере н ого 
ві бору аних ля по ал ої їх обробки  роаналі овано мето и автоматичної оцінки якості 
німка ля по ал ого ві уал ного е ифрування  урахуванням психофі ичних аспектів 
ору  нак ці мето и не врахову т  інформативної насиченості німка  та не абе печу т  

ви начення ступен  убл вання території  на серії німків  икористання кореляці них 
мето ів ви начення схо ості німків  не оціл ним у в я ку  випа ковими наченнями 
елементів овні н ого орі нтування пі  час омки  високотекстурними характеристиками 
приро них об ктів та схо іст  кол орових начен  арни  ре ул тат пока ало використання 
сегментних карт  які побу овані а опомого  аналі у поля фрактал них ро мірносте  а 
пі ставі ви наченого вектору параметрів сегментного я ра  яки  скла ався   характеристик  
форми  кол ору  текстури та топології  при малося рі ення об і ентичності сцен вох німків  
аки  пі хі  абе печу  автоматичне мен ення об му аних ля по ал ої обробки і тим 

самим пі ви ення оперативності обробки аних отриманих  бе пілотних літал них апаратів
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БАГОТОЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ТРУБОПРОВІД-РІДИНА 
ТА ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ПРИ ШВИДКІСНІЙ ТЕЧІЇ РІДИНИ

 авриленко   овал чук

аціонал ни  транспортни  університет  м  иїв

икористання трубопрово ів мо на устріти в багат ох сферах л с кого иття: 
трубопрово и використову т ся в системах во опостачання  отоплення  технологічних 
прибираннях  рі них конструкціях і спору ах  в автомобілях  в галу ях ма инобу ування та 
техніці  енергетиці  промисловості  літакобу уванні та космічних технологіях  ні   осит  
ва ливих а ач науки  ослі ення пове інки трубопрово у при ви кісни  течії рі ини в 
околі критичних ви косте  ослі ення пове інки трубопрово ів при перехі них ре имах 
течії рі ини в околі критичних ви косте  руху рі ини  о ні   осит  ва ливих а ач 
науки і техніки  соблива увага при іля т ся пове інці системи при набли енні о критичних 

ви косте  течії  коли спостеріга т ся втрата сті кості прямоліні ної форми трубопрово у
а чи ро роблені мето и математичного мо ел вання  ля вирі ення проблеми гасіння 

коливан  на аному етапі пов я ане  ослі ення пасивного і активного гасіння неба аних 
коливан  о виника т  в системах трубопрові  рі ина пі  час експлуатації при перехі них 
ре имах руху

а рахунок вибору ефективних параметрів і місц  ро та ування емпфу чих пристроїв  
мо ливе активне емпфування коливан  трубопрово ів  абе печити ефективни  ре им 
експлуатації трубопрово ів  рі ино  ви начити ефективні мето и емпфування коливан  

о воля  ослі ення перехі них процесів инаміки трубопрово ів  е ул тати які мо на 
отримати в процесі цих ослі ен  мо на астосовувати в рі них галу ях: космічні  
та авіаці ні  промисловості  енергетиці  транспортні  промисловості  хімічному та 
нафтопереробному  ма инобу уванні
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У  

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ НАНОСПУТНИКОВ 
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ТЕЛЕСКОПОВ С МАЛОЙ АПЕРТУРОЙ 

(НА ПРИМЕРЕ КА ARKYD 6A)

А  о ухов   енко  А  емент ев   пи ев   отрунич , 

 о бау р   ериг   нчевски   о ухов    искун

   У  с  алесц
 У горо ски  национал н  университет  У горо
 ационал н  центр управления и исп тани  космических сре ств  иев

а сего ня су ествует тен енция по ре кому увеличени  количества апускаем х 
и планируем х к апуску на ни ку  около емну  орбиту мал х космических аппаратов А  
в особенности массо  от  о  кг т н  наноспутников

акие А име т мал е ра мер  но на сего ня ни  ен  у е обла а т остаточно в соко  
функционал ност  по воля е  испол оват  их в качестве амен  более крупн х А

нако  в ви у мал х ра меров таких А  су ествует проблема контроля их состояния 
в случае потери с ними свя и или во никновения ин х не татн х ситуаци  собенно 
актуал на такая а ача ля кспериментал н х А  емонстраторов технологи

 окла е пре ставлен  ре ул тат  набл ени  А   котор е б ли прове ен  в 
мае  го а при помо и -см телескопа квантово-оптическо  станции  а ен -  

ентра приема и обработки специал но  информации и контроля навигационного поля 
ационал ного центра управления и исп тани  космических сре ств
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У  

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 
ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

А  о уб   а і вс ки

 аціонал ни  університет оборони України імені вана ерняховс кого  м  иїв
 аціонал ни  центр управління та випробування космічних асобів  м  иїв

У прові них країнах світу реалі у т ся комплекс ціл ових програм  які спрямовані на 
реформування бро них сил і переобла нання їх у ві пові ності о вимог  о ви начені 
концепціями їх ро витку  окрема  в перспективні  ро бу ові бро них сил А та ін их 
країн пере бача т ся ироке використання систем супутникового в я ку ля бе пілотних 
систем повітряно-космічного  сухопутного та морс кого ба ування

начну частину вартості наявної ліні ки бе пілотних систем скла а  акупівля іапа ону 
частот супутникового в я ку ляхом комерці ної орен и у прова ера  

іапа они частот супутникового в я ку  які використову т ся ля пі тримки бе пілотних 
комплексів  були акуплені у о ного прова ера   України мо е начно ни ити витрати 
у ма бутн ому  як о об на  акупівлі частот супутникового в я ку ля біл ої кіл кості 
бе пілотних комплексів і бу е мати націонал ну систему супутникового в я ку  в які  сектор 
бе пеки і оборони мав би сво  частку  

икористання спіл ної інфраструктури  вкл ча чи сумісні протоколи в я ку  о волит  
абе печити ро по іл іапа ону частот супутникового в я ку та потенці но мен ити 
агал ну вартіст  рім того  структура укла ання ма бутніх уго  про на ання послуг 

супутникового в я ку о волит  гнучко реагувати на мо ливі міни обстановки пі  час 
виконання ві с кових операці  

рім ефективної комерці ної орен и  агал на вартіст  іапа ону частот супутникового 
в я ку мо е бути мен ена ав яки використанн  перспективного А в я ку ибі -  

вимоги о якого необхі но ро робити  України сумісно  ін ими силовими структурами 
ер ави у в я ку  форс-ма орними обставинами використання комерці ного А ибі  

ропону т ся  створення стаціонарної та рухомої на емної централ ної станції 
супутникового в я ку  бро них ил України  о вирі ит  а начені проблемні питання 
використання супутникового в я ку ля астосування бе пілотних систем в інтересах 
бро них сил

ля ал тернативи необхі но пере бачити мо ливіст  використання комерці них та 
ві с кових іапа онів частот супутникового в я ку ля уплексних ра іостанці  бе пілотних 
комплексів по а оно  ра іови имості  е о волит  абе печити оперативну гнучкіст  та 
використання наявних ресурсів бро них ил України  

к о ві с кові пі ро іли використову т  послуги комерці ного супутникового в я ку  
потрібно ретел но ва ити усі пл си та мінуси  мо ливих ри иків ля прове ення 
ві с кових операці  рограми  ро роблення бе пілотних систем повинні не суперечити 
і стратегі  або поло енням  управління потенці ними ри иками у випа ку використання 

ві с кового супутникового в я ку іно емних ер ав  сновні компоненти стратегії 
використання систем супутникового в я ку ля бе пілотних систем повинні вкл чати 
потреби  потенці ні оперативні ри ики а усіма виявленими оперативними сценаріями  та 
оптимал ни  баланс мі  рентабел ніст  та мо ливими ри иками

аким чином  ля органі ації в я ку  бе пілотними системами необхі на оптимал на 
архітектура сучасних ві с кових систем супутникового в я ку  яка повинна вкл чати як 
спеціалі овані А ві с кового в я ку  так і канали  орен овані у комерці них операторів  
ако  мо ут  астосовуватися окремі ретранслятори в інтересах ві с кових користувачів 

на комерці них супутниках в я ку  як о аткове наванта ення
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У  

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СТИКУВАННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

 оломі цев   ул ов   лівец   устоваров

 арківс ки  націонал ни  університет овітряних ил ім   о е уба  м  арків
 арківс ке пре ставництво генерал ного амовника  ер авного космічного агентства України  м  арків

учасни  ро виток космічних пол отів висвітлив проблему на ання опомоги в космосі  
итання їх бе пеки ав и нахо ят ся в центрі уваги вчених і ін енерів  о створ т  

космічні апарати А
А і ого системи пі а т ся ретел ні  експериментал ні  перевірці на емлі в спеціал них 

установках  о максимал но іміту т  умови космічного пол оту  У комплекс бортових систем 
обла нання А  акла а т ся принцип ре ервування систем  прила ів  окремих елементів  

роте  не ва а чи на усі ахо и  о в ива т ся  пол оти в космосі али а т ся алеко 
не бе печно  справо  тикування  це о на  на біл  скла них і ві пові ал них технічних 
операці  які прово ят ся в космосі  ля того  об істикувати ра ом ва А  необхі но їх 
а алегі  бли ити  причому у е акуратно  мало  ви кіст  особливо на кінцеві  
ілянці  об викл чити іткнення о ин  о ним

 опові і ро крива т ся процес бли ення А  а тако  прове ени  аналі  проблем та 
фактів рам на орбіті і емлі пі  час стикування А  и начено  о операції стикування А в 
автоматичному ре имі прохо или не ав и гла ко  тому  використовувався е  ручни  
ре им а опомого  системи телеоператорного ре иму управління  то о

а ре ул татами прове ених ослі ен  ро роблені пропо иції о о пі ви ення точності 
стикування А а рахунок використання ла ерного багатомо ового випромін вання в 
системі бли уватися і стикуватися
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МОНІТОРИНГ ГЕОФІЗИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В МІСЦЯХ ДИСЛОКАЦІЇ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗС УКРАЇНИ

 орні нко   я ук  А  Ан ру енко

оловни  центр спеціал ного контрол  м  оро ок

е смоактивні они оточу т  Україну на пів енному ахо і і пів ні  е акарпатс ка  она 
ранча  римс ко- орноморс ка та ів енно-А овс ка  хоча географія їх  останнім часом  
начно ро ир т ся  агаторічни  ви обуток корисних копалин  бу івництво великих 

во осхови  при во ят  о посилення тектонічної активності  виникнення обвал них та 
тучних емлетрусів   таких умовах актуал ним  питання геофі ичного моніторингу місц  
ислокації ві с ковослу бовців  України  в тому числі  які при ма т  участ  у мі наро них 

операціях  пі тримання миру і бе пеки
а ба і оловного центру спеціал ного контрол  створено аціонал ни   центр  аних  

аціонал ної системи се смічних спостере ен  України  яки  і сн  оперативне та  
мето ичне  керівництво  робото   сил і асобів  при мання  ре агування  накопичення   
обробку геофі ичних  аних  та  комплексни  аналі  ре ул татів обробки у реал ному мас табі 
часу  ентр ма  ро галу ену мере у спостере ен  а інформаці но-технічна в а мо ія    
мі наро ними  центрами та банками аних начно ро ир  ого мо ливості в питаннях 
геофі ичного моніторингу території України та  по а її ме ами  е ул тати обробки аних 
в формалі ованому вигля і оперативно на а т ся о ря у установ іністерства оборони 
України  тримана інформація а  могу оперативно скоригувати плани та при няти рі ення 
при виникненні приро них або техногенних катастроф  які мо ут  вплинути на виконання 
ав ан  а при наченням ві с кових пі ро ілів

 опові і пре ставлені ре ул тати багаторічних геофі ичних спостере ен  території 
України та емної кулі  а тако  по ал і напрямки астосування асобів центру ля потреб У
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНОГО ПУНКТУ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ 
КОНТРОЛЮ КОСМІЧНОЇ ПОГОДИ ТА ПІДСУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ

 орні нко   я ук  А  Ан ру енко

оловни  центр спеціал ного контрол  м  оро ок

і  терміном космічна пого а  а вича  ро умі т ся сукупніст  яви  на онці  
навколо емному космічному просторі і мі планетному сере ови і  які ма т  вплив на 

емл  окрема на магнітосферу  іоносферу і атмосферу емлі  она вплива  на космічні 
асоби  системи навігації та в я ку  лінії електро в я ку  трубопрово и  чутливе електронне 

обла нання та становит  агро у ля оров я л е  орічні битки ві  космічної пого и 
в країнах  а оцінками вропе с кого космічного агентства  скла а т  бли ко  
млр  вро  а в ра і катастрофічно сил ної по ії очікувані битки а оцінками а и науково-
технологічних акла ів еликої ританії переви ат   млр  вро  У  році омітет  
 використання космосу в мирних цілях ухвалив  пріоритетів ро витку космічних ослі ен  

в світі в рамках процесу I  як елементу лобал ної програми сті кого ро витку 
л ства о  року  ним  цих пріоритетів  створення мі наро ної структури сервісів 
 космічної пого и  

  функціону  аціонал ни  центр аних   ро галу ено  інфраструктуро  та 
в я ками  ін ими націонал ними і мі наро ними центрами   рамках мі наро них уго  та 

проектів існу  оступ о геофі ичних аних по всі  емні  кулі   отриманням ентром нових 
о аткових  а ач та органі аці  об наного пункту управління У  іапа он аних мо е 

бути ро ирено та вкл чено о агал ної обробки  осві  обробки бе перервної геофі ичної 
цифрової інформації в   біл е  років    

а території України  ря  асобів ля моніторингу стану космічної пого и  які нахо ят ся 
в ро поря енні рі них установ та органі аці  тому поста  питання їх бору та комплексної 
обробки  ерева на частина інфраструктури ля ро гортання У в е наявна в центрі  
вона вкл ча  в себе ви ілені канали в я ку  ре ервне ивлення  обчисл вал ну техніку та 
оперативни  персонал  о аткові переваги ро та ування У саме в  поляга т  в 
тому  о центр в е обробля  бли ку а містом інформаці  о о геофі ичної активності  
ма  власні територіал но ро несені на емні асоби моніторингу космічної пого и та 
пі готовлених спеціалістів  геофі ики  

аявна мере а   при отриманні о аткових аних  ін их установ та ві омств тако  
мо е бути використана у якості пі супутникової системи ля абе печення верифікації та 
валі ації аних космічних експериментів  ослі ення іоносфери
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У  

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ПОСІВІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 охан

аціонал ни  університет біоресурсів і приро окористування України  м  иїв

ступ і постановка проблеми   итання ро витку аграрного сектору економіки виступа  
не ли е ва ливо  соціал но-економічно  проблемо  але  ві носит ся о питан  
про овол чої бе пеки ер ави  оря   цим про уктивни  ро виток сіл с когоспо арс кого 
виробництва мо ливи  ли е а впрова ення сучасних технологі  бору та оброблення 

аних  икористання рі норі них геопросторових аних  у тому числі аних истанці ного 
он ування емлі  у сіл с кому госпо арстві та галу і рослинництва окрема  пов я ане 

в пер у чергу  необхі ніст  абе печення моніторингу стану посівів   ці  мето  
астосування аних  на основі сенсорів космічного  авіаці ного та на емного ба ування 

пере бача  формування часового ря у та оптимі аці  пі хо ів о попере н ого оброблення 
рі норі них аних  

сновна частина  икористання аних космічних омок али а т ся пріоритетом а 
ба ового рівня моніторингу посівів у ме ах  а міністративного ра ону  а тако  регіонал ного 
та націонал ного рівнів  ма чи на меті моніторинг ря у біометричних і біофі ичних 
параметрів рослинності   рове ення ослі ен  у ме ах тестових полігонів тако  
пере бача  ви начення структурних характеристик посівів  кіл кості рослин на о иниц  
пло і  локалі аці  та ви ови  скла  бур янів то о  а вича  при ц ому ироко астосову т  
бе пілотні літал ні апарати А   багатоспектрал ними  і гіперспектрал ними камерами

исновки  е ул тати останніх ослі ен  асві чили необхі ніст  астосуван  о аткових 
оступних ерел аних  ля оперативного моніторингу стану посівів   абори аних 
ля геопросторового аналі у  о ер ані на основі наносупутників  о викону т  
омку вічі-тричі на ен   остатн о високим просторовим ро рі ненням  виступа т  

унікал ним і остовірним ерелом аних  які мо ут  використовуватис  у часовому ря у     
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У  

СТВОРЕННЯ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОЇ ТЕХНІКИ

 ісачук  А  ахаров  А  ребен к

аціонал ни  технічни  університет “ арківс ки  політехнічни  нститут”  м  арків

творення нових ра іопро орих матеріалів   новими електрофі ичними 
властивостями в начні  мірі ви нача  науково-технічни  прогрес в космічні  аерокосмічні  
електронні  техніці та ра іоелектроніці  сну чі в на  час  ві пові а т  вимогам 
виробників а електро инамічними характеристиками  але а комплексом експлуатаці них 
властивосте  не а овол ня т  виробників аерокосмічної та ві с кової ракетної техніки

ерспективним напрямком отримання керамічних   використання кераміки на основі 
ал мосилікату стронці  славсоніту  атеріали  о містят  перева ну кіл кіст  ці ї фа и  
характери у т ся комплексом високих функціонал них і експлуатаці них властивосте  та 
мо ут  на ти використання при виготовленні ахисних елементів ра іотехнічних систем 
літал них апаратів та установок на емного керування

рактичне начення о ер аних ре ул татів ля авіаці ної та ракетної галу е  поляга  у 
створенні на основі системи      керамічних  ля ракетної техніки  авіаці ної 
та електронної промисловості  становлено технологічні параметри отримання керамічних 
матеріалів  о а овол ня т  вимогам  -  та характери у т ся наступними 
властивостями: іелектрична проникніст     тангенс кута іелектричних втрат 
   при    ц  во опоглинання   уявна густина  

 кг м  ме а міцності при гині   а  об мни  опір     м см  
максимал на температура експлуатації  

а ре ул татами випробуван  ро роблені матеріали при атні ля використання в 
пристроях ахисту ра іоелектронної апаратури
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У  : :

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОФІЗИЧНОЇ МЕРЖІ ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ СПЕЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 я ук   олчонов   орні нко  А  Ан ру енко   овтун

оловни  центр спеціал ного контрол  м  оро ок

оловни  центр спеціал ного контрол  У  А Українивикону  функції аціонал ного 
центру аних аціонал ної системи се смічних спостере ен  та пі ви ення бе пеки 
про ивання населення у се смонебе печних регіонах  аціонал ного центру аних 

і наро ної системи моніторингу ргані ації оговору про всеося ну аборону я ерних 
випробуван  та прово ит  контрол  технічними асобами а се смічно  та ра іаці но   
обстановко  а тако  і сн  інфра вукові  геомагнітні та ра іотехнічні спостере ення

сновно  мето  іял ності  :
-  виконання ахо ів агал но ер авної ціл ової науково-технічної космічної програми 

України та ін их ер авних ціл ових науково-технічних програм  у тому числі в інтересах 
націонал ної бе пеки та оборони

- виконання мі наро них обов я ан  України по контрол  а отриманням оговорів про 
аборону я ерних випробуван

- контрол  а се смічно  ра іаці но обстановко  та геофі ичнимияви ами  
оре стру т ся асобами 
- оперативне та остовірне абе печення інформаці  централ них органів ер авної 

вла и  о і сн т  повнова ення у сфері націонал ної бе пеки  оборони та ін их 
ацікавлених міністерств та ві омств

 опові і бу е пре ставлено прикла и практичної реалі ації цих ав ан
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У

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ КОСМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ, ДІЙСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

А  амра   авловс ки

аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів

вітово  тен енці  створення системи контрол  та аналі у космічного простору А  
 її по иціонування як інформаці ної системи стратегічного рівня  ри начення системи - бір  

обробки та аналі  аних про стан космічної обстановки  пі готовки і на ання спо ивачам 
рі ного рівня аних про космічні об кти  стан і тен енції ро витку космічної обстановки

сновним аналітичним пі ро ілом А   ентр контрол  космічного простору 
 яки  створени  у  році та територіал но ро та овани  на ба і ахі ного центру 

ра іотехнічного спостере ення м  укачево
ав яки ро галу ені  мере і власних асобів спостере ення  абе печу  о енне 

уточнення коор инатної інформації та періо ичне отримання некоор инатної інформації по 
космічному угрупуванн   та ін им пріоритетним А  ласна мере а оптичних асобів 

о воля  отримувати ва ливу некоор инатну інформаці   інтерпретаці  фотометричних 
вимір ван

сновним напрямком по ал ого ро витку А   мо ерні ація існу чих та ро робка 
і впрова ення новітніх ра ків асобів спостере ення  мето  отримання власної 
коор инатної та некоор инатної інформації і ве ення власного каталогу космічних об ктів

ункціонування та по ал и  системни  ро виток А  мо ливи  а умови ро уміння 
ва ливості системи ля абе печення націонал ної бе пеки та оборони яка потребу  
спіл них і  та усил  всіх силових ві омств України та ер авних установ  
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У  :

ТЕЛЕДІАГНОСТИКА ГЕТЕРОГЕННИХ ПЛАЗМОВИХ УТВОРЕНЬ В АТМОСФЕРІ 
ЗЕМЛІ ТА КОСМОСІ ШЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ ЇХ ГАЛЬМІВНОГО РАДІОЧАСТОТНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НАЗЕМНОГО БАЗУВАННЯ

 аренков

ес ки  націонал ни  університет імені  ечникова У  м  еса

етерогенні пла мові утворення У  в емні  атмосфері та космосі виника т  внаслі ок 
в а мо ії га ової пла ми та ро поро еної в її об мі пі системи макрочастинок  
кон енсованої исперсної фа и  які в инамічному ре имі обмін т ся електронами  - а  
начного ро хо ення у масах електронів та іонів га ової фа и і  таки  обмін ко ного 

моменту часу в областях локал ної термо инамічної рівноваги  У супрово у т ся 
прискореним рухом електронів та випромін ванням електромагнітних хвил   гал мівно  
ра іаці  пла ми  ля пла ми про уктів горяння  окрема ракетних вигунів на 
твер ому пал ному  гал мівне випромін вання електронного компоненту пла ми   
нале ит  ециметровому іапа ону ов ин хвил  нтеграл ни  ра іосигнал пла мового 
утворення а вича  характери у т ся ироким спектром ра іохвил  які у системі центру 
мас У  генеру т ся тако  і біл  ва кими структурними елементами пла мової системи  

амоу го ене електромагнітне поле в об мі У  е власне і поро у т ся  несе 
в собі у ако ованому  ви і інформаці  о о компонентного скла у  температури та 
агал ного рівня іоні ації У  а саме  ві носно  ро міру  концентрації  сорту та аря у 

наночастинок  які утвор т ся в факелі пла ми про уктів горяння ракетного вигуна  
ирі ення воротної проблеми о о ві носних парціал них скла ових ампліту но-

частотної функції А  поту ності  ля окремих пі мно ин віл них аря ів пла мової 
системи  і які ля певного моменту часу ма т  о накові прискорення в об мі  У  та їх 
усере нення а статистичним ансамблем чарунок ква іне трал ності  на а  мо ливіст  у 
рамках апропонованого пі хо у  не во увал ну проблему в а мо ії мікрополів та аря ів 
перевести в ранг вирі ення системи рівнян  бере ення  та кінетики У  у які  не але ні 
ви начал ні параметри пла ми пре ставлено у ви і трансцен ентних функці  ві носних 
парціал них інтенсивносте  сигналу  гал мівної ра іації на окремих частотах  оступних 
експериментал ному виміру  і   використанням  асобів  на емного ба ування  

У кінцевому пі сумку  і  алученням мето ів комп терної симуляції і мо ел вання  
пі хі  о воля  вирі ити головну проблему  теле іагностики  ви начення типу та класу 
прац чого ракетного вигуна а ви начал ними характеристикам А  ого факелу в 
ра іочастотному іапа оні
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У  

ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСТОТИ ТА ШКАЛИ ЧАСУ КОРИСТУВАЧІВ ЦПОСІ 
ТА КНП З ВТОРИННИМ ЕТАЛОНОМ ОДИНИЦЬ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ УКРАЇНИ 

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКОЛУ PTP IEEE1588V2

 е іна

  У  м  унаївці

а ани  час в  та  спіл но   Укрметртестстан арт прово ят ся ослі ення 
по абе печенн  часово  прив я ко   місцевої кали часу о націонал ної кали часу ві  
вторинного еталону частоти та часу України  

тримані ре ул тати пока у т  мо ливіст  використання обла нання ля синхроні ації по 
протоколу  інцеве обла нання о воля  отримати ко  часу  сигнали синхроні аціїї  
та опорну частоту  а ом  тим  слі  ві мітити необхі ніст  пості ного моніторингу каналу 
в я ку та мо ливіст  часової прив я ки ві  навігаці ного при мача у ра і по ко ення 

каналу в я ку  
е ул тати ослі ен  пі твер или мо ливіст  отримання спо ивачами  та  

високостабіл них сигналів частоти та кали часу ві  вторинного еталону частоти та часу  
використанням мере евого протоколу 

ови на роботи поляга  в тому  о прове ено комплексне ослі ення часо-частотного 
абе печення  користувачів сигналами синхроні ації частоти та часу  використанням 

мере евого протоколу  які форму т ся на основі націонал ної кали часу 
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У  

ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЯ

 нис ко   о ухов   искун   л чок  А  о ухов   енко  
А   емент ев   оскаленко   орниевски   о кин   трахова

 ационал н  центр управления и исп тания космических сре ств  г  иев
   У  с  алесц
  У  г  укачево
  есская астрономическая обсерватория  есского национал ного университета им   ечникова  

г есса

рове ено имитационное мо елирование набл аемости ни коорбитал н х 
космических об ектов  оптическими набл ател н ми сре ствами в ависимости от 
их географического поло ения и времени го а  

 качестве исхо н х анн х ля мо елирования б ли в ят  орбит   и  откр того 
каталога около емн х космических об ектов б е иненного центра космических операци   

тратегического коман ования А  ополнител но пока ан  особенности распре еления 
 анного каталога в пространстве параметров орбит

е ул тат  мо елирования по волили обнару ит  ополнител н е ависимости 
набл аемости  от места располо ения оптического сре ства  кроме об еи вестн х  
особенно ля сре ств набл ения  располо енн х около кватора  

олученн е ре ул тат  и мето ики мо елирования могут б т  в ал не ем испол ован  
при планировании ра ме ения нов х оптических сре ств
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У   

КОНТРОЛЬ АЕРОЗОЛЕЙ СТРАТОСФЕРНОГО ШАРУ ЗЕМНОЇ АТМОСФЕРИ

А  і маченко   ева овски   ераїмчук   вахів   бруц ки   ірняк

 оловна обсерваторія А  України  м  иїв
 иївс ки  політехнічни  інститут ім   ікорского  м  иїв
 аціонал ни  університет вівс ка політехніка  м  вів

і омо  о о ні   причин мін клімату на емлі  міна стратосферного аеро ол   
тратосферни  аеро ол  при ма  участ  в формуванні теплового ре иму і о онового ару  

наче ого рол  е не остатн о повно вивчена   роботі ро гля а т ся ро роблени  
мікро ул трафіолетови  поляриметр ля контрол вання мін стратосферних аеро олів  які 
вплива т  на глобал ни  і локал ни  клімат емлі ив  рис  

Ул трафіолетови  поляриметр містит  фото авач  обертово  головко  поляри ації  
мо ливіст  міни кута поляри ації ля бирання аних в біл  ирокі  сму і пропускання  

ихі ни  сигнал форму т ся у вигля і імпул сів триваліст   нс і частото  на хо ення  
ц  ля контрол вання температурного ре иму прила  укомплектовано термосенсорами  

а тако  системо  керування  о роблени  поляриметр при начени  ля истанці ного 
сканування фі ичних параметрів аеро ол  при спостере енні верхніх арів атмосфери  
використанням груп тучних супутників емлі  
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У  

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛОЗЕМНОГО КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ 
В ЛАБОРАТОРІЇ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЖНУ

 пі ев   еріг

 У горо с ки  націонал ни  університет  м  У горо

 абораторії космічних ослі ен   У У створени  апаратурни  комплекс 
по иці них і фотометричних спостере ен  в оптичному іапа оні  які перебува т  
на висотах ві   км і о геостаціонарної орбіти  е учі пристрої ля фотометрії 
ни коорбітал них космічних апаратів А   супутникова камера А У-  і телескоп -  
а ля геостаціонарних об ктів   телескопи  -   та “ -  

омплекс абе печу  ро іл ну атніст  ви начення орбітал ного поло ення    
е страція блиску А фіксу т ся  експо иці    сек  і пові но  періо  коливних рухів А 

ви нача т ся  точніст  о   сек  омплекс абе печу  ре страці  блиску об ктів в тр ох 
спектрал них смугах:    системи онсона    ро роблені мето ики інтерпретації 
отриманих аних   мето  їх і ентифікації в інтересах націонал ної бе пеки

омплексні спостере ення А уч- лімп   У горо а і еси пока али  о всі ого 
перемі ення в ов  геостаціонарної орбіти були  пов я ані і  міно  глобал них он 

ацікавлення  політичного керівництва  та прове енням ра іотехнічної ро ві ки 
іно емних А  

а останні  роки в  виконано пона   фотометричних прово ок  рі номанітного 
при начення  в тому числі і ро ві увал них   ре ул таті встановлено вихі   ла у супутників 

есурс-  он ор-  а ахсат-  та ін их  иявлено наявніст  рухомих об ктивів 
на  системи ерсона  та скану чі  періо ом  сек ра іоантени на об ктах  
системи отос  становлена поверхнева по ібніст  о  ерсона  та характер 
пове інки на орбіті супутника івелір

ехнічним і оптичним асобам  тако  пі  силу ві слі ковувати небе печні бли ення  
емле  невеликих астерої ів  блиск яких не переви у  -  оряну величину  о о воля  

нам при мати участ  і в мі наро них програмах моніторингу навколо емного простору
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 А У -  
А А  У А   А -

 А   А У У  У А
 рися ни  А  оіхало   о т к   ахаренко    Ул янов   е ніченко  

А  Ант феев  А  орол ов  А  У овенко  А  атока   міл   илипенко

 аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів  м  иїв
 а іоастрономічни  інститут А  України  м  арків
 риватне акціонерне товариство ауково-виробниче пі при мство атурн  м  иїв

Україна була   і бу е космічно  ер аво  нак у в я ку  втрато  частини на емної 
космічної інфраструктури в риму пере  космічно  промисловіст  та науковими 
органі аціями України   року гостро стоїт  питання ві ро ення та створення нової 
на емної космічної інфраструктури  У в я ку  цим на біл  перспективним об ктом ля 
створення такої інфраструктури  комплекс телекомунікаці них антенних систем -  
і А-  яки  ро та овани  побли у м олочів  вівс кої області  рове ені експертні 
оцінки пока али  о на біл  оціл но  на пер ому етапі перехо у телекомунікаці них 
антен в ре им роботи ра іотелескопу   мо ерні ація -метрової антенної системи 

А -  яка ма  контррефлектор кассегренового типу і променево ни  опромін вач  
а начена антенна система створена японс ко  фірмо   в  році  ара і у світі 

існу т  проекти ова елан ія  Африканс ки  континент  які пов я ані  мо ерні аці  
по ібних антен а ре ул татами якої створені ра іотелескопи  Антени такого типу 
використову т ся  ля пі тримки алеких космічних місі  а еякі країни тіл ки 
приступа т  о ро робки таких антен  сновно  мето  мо ерні ації українс кої антенної 
системи А -   мо ливіст  по ал ого використання її в якості ра іотелескопу  яки  
бу е прац вати в      і  іапа онах ра іохвил  а тако  в системі вропе с кого 
і світового інтерферометра  на овгими ба ами  аявніст  вох антен іаметром 

 і  метрів   невеликим просторовим ро несенням о волит  переро по ілити 
ви еперелічені іапа они мі  цими вома антенами  о ливо  о в по ал ому о на  
них бу е осна ена пере авачем  они тако  мо ут  використовуватися як у скла і -
мере і  так і в якості не але них ра іотелескопів  а бутнім ра іотелескопом -  мо ут  
вирі уватися ав ання спостере ення як континуал них ерел випромін вання онце  
активні я ра галактик то о  так і прово ит ся спостере ення ма ерів  лінії не трал ного 
во н  а тако  імпул сних ерел випромін вання пул сари  магнитари  ра іо-тран іенти

У тепері ні  час Україна ма  поту ни  ра іоастрономічни  потенціал в екаметровому 
і метровому іапа онах  і новлення мо ливості прове ення ра іоастрономічних 
спостере ен  в ециметровому та сантиметровому іапа онах поверне Україні мо ливіст  
участі у багат ох мі наро них наукових космічних програмах
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У  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ІСНУЮЧОЇ НАЗЕМНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ І ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

З ПЕРСПЕКТИВНИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

 ников   ороб ов   олонец

арківс ки  націонал ни  університет овітряних ил ім   о е уба  м  арків

 умовах тимчасової окупації Автономної республіки рим існу ча на Україні на емна 
інфраструктура управління і отримання космічної інформації практично ру нована  У в я ку 
 цим наново створено аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів  а 

існу ча на ани  час на емна інфраструктура управління і отримання космічної інформації 
потребу  ослі ення напрямків пі ви ення ефективності її використання та у осконалення 
і  врахуванням о нопунктної технології управління  а тако  необхі ні ослі ення о о 
перспективної на емної інфраструктури управління вітчи няними космічними апаратами

У в я ку  ви еска аним  фахівцями арківс кого націонал ного університету овітряних 
ил апропоновано мето ику  о о воля  ля о нопунктної технології управління космічними 

апаратами А  ви начити оптимал ну кіл кіст  витків ра іоконтрол  орбіти  при якому   
о ного боку абе печу т ся сумісни  мінімум мето ичної і випа кової скла ових похибки 
ро в я ання а ачі уточнення параметрів руху А  а  ін ого боку і сн т ся мінімі ація 
сеансів в я ку  о абе печу т  процес управління А  ока ано  о отриманої точності 
ви начення параметрів руху А остатн о ля вирі ення ав ан  вихо у А в а ани  ра он  
але не остатн о ля використання інформації А в якості цілевка івок асобам ура ення 
в ре имі реал ного часу  апропоновано мето и осягнення а аної точності ви начення 
параметрів руху А на основі глобал них супутникових навігаці них систем
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У  

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ 
УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

А  ухо ол с ки   олобу в

аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів  м  иїв

і ви ення ефективності функціонування системи управління перспективними 
вітчи няними А  актуал но  а аче  о потребу  системного пі хо у о впрова ення 
сучасних технічних рі ен  пі  час створення центру управління пол отами А

вітови  осві  створення У  А  окрема осві  компані   еликобританія  та 
 спанія  вка у  на оціл ніст  впрова ення  нових технічних рі ен  при ро гортанні 

У  вітчи няними А  окрема об нання в о ні пі системі функці  пі системи управління 
супутником У  та пі системи інформаці ного супрово у операці  управління У  
а тако  використання експлуатаці ного симулятора А  пі  час пі готовки о прове ення 
сеансів управління  

аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів при ма  участ  у 
ахо ах і створення У  А “ іч- - ”  “ ікросат- ”

 опові і пре ставлені ре ул тати наукових ослі ен  о о впрова ення сучасних 
технічних рі ен  пі  час створення У  вітчи няних А  

б нання в о ні пі системі функці  У  та У о волит  мен ити витрати на 
експлуатаці  У  А а рахунок оптимі ації кіл кості персоналу а іяного в процесі 
управління А

икористання експлуатаці ного симулятора А о волит  пі ви ити на і ніст  управління 
А ляхом мо ел вання роботи бортових систем А та ві прац ванням коман но-

програмної інформації на н ому пере  пере аче  на борт А  а тако   ляхом пі готовки 
персоналу У  о прове ення сеансів управління на асобах симулятора

прова ення а начених технічних рі ен  пі  час створення  У  вітчи няних А 
о волит  пі ви ити ефективніст  і на і ніст  управління космічними апаратами  
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У  :

СТВОРЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ БІООБ’ЄКТІВ 
НА ПРИНЦИПАХ ФОТОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 ітова

інниц ки  націонал ни  технічни  університет  м  інниця

Україна  аграрно-промислово  країно   вихо ами в акваторії А овс кого та орного 
морів та велико  кіл кіст  річок та о ер  гі но аних ер авної слу би статистики України 
вилов во них біоресурсів склав:  рік   тис т   рік   тис т     тис т  итуація 
катастрофічна  ому потрібно не тіл ки охороняти біоресурси  але  ві новл вати  тучне 
ві творення риб аквакул тура  абе печу  не тіл ки бере ення і біл ення рибних апасів  
а  поліп ення структури біогі роцено ів і біл  раціонал не  використання про укці них 
мо ливосте  во о м  лі  а начити  о освітлення викону  ва ливу рол  в ро витку ікри 
та самих риб  Автори робіт   ослі ували вплив оптичного випромін вання на рі ні ви и 
та елементи технології аквакул тури осетрових риб в але ності ві  фі ичних характеристик 
фактору  яки  і сн  вплив поляри ації  когерентності  мо уляції  о и  спектрал ного 

іапа ону  плив і сн вали монохроматичним ліні но-поляри ованим випромін ванням 
ла ерних ерел: напівпрові никови  ла ер інфрачервоні  області спектра   нм  
напів ирина спектра   нм  бе перервни  і мо ул овани  ре ими  напівпрові никови  
ла ер червоної області спектра    нм    нм  тримані ре ул тати о воля т  робити 
висновок о о атності оптичного випромін вання пі ви увати якіст  статевих про уктів  

е стосу т ся як поляри ованого  так і неполяри ованого світла  але біл  вира ени  
фотобіологічни  ефект при о наковому енергетичному наванта енні виклика  світло  
ліні но  поляри аці

 лавски    остовникова   арулин   лавская и р  иологическое и терапевтическое 
е ствие оптического и лучения ни ко  интенсивности  есці нац янал на  ака міі навук еларусі 

   ер я фі іка-мат мат чн х навук      -
а ерно-оптические прибор  ля пов ения ффективности инкубации икр  ра у но  форели и 

стерля и в р бово н х ин устриал н х комплексах  иман  арулин  лавски   опрос  
р бного хо я ства еларуси  инск      -
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СЕКЦІЯ 2
Методологічні аспекти провадження космічної діяльності:
моніторинг космічного простору, навігація,  гео- та геліофізичний моніторинг

У  

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОРБІТ ШСЗ ТА АНАЛІЗ ПОХИБОК СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ АСТРОДИНАМІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ KORBESTLIB

 акун

Астрономічна обсерваторія ес кого націонал ного університету ім   ечнікова  м  еса

очина чи   овтня  року кіл кіст  об ктів навколо емні  орбіті неухил но роста  
е при во ит  о стрімкого росту мовірності іткнен   мі  собо  та космічним сміттям  
рогно ування іткнен  та корегування орбіт активних супутників потребу  пості ного 

моніторингу навколо емного простору  роцес моніторингу скла а т ся  виконання 
спостере ен  обчислення орбіт об ктів та оцінки точності прогно у  кіст  прогно у 
поло ен   ви нача т ся точніст  спостере ен  та мо еле  руху супутника

У астрономічні  обсерваторії ес кого націонал ного університету ім   ечнікова 
ро роблят ся астро инамічна бібліотека      

 використову  віл ну ни корівневу астро инамічну бібліотеку -
 :   ві критим ко ом ля інтегрування рівнян  рухута перетворен  

систем коор инат   ро ир  асоби  ля оцінки параметрів мо еле  руху 
супутника а оптичними спостере еннями  абе печу  алгоритмами оступу о аних 
спостере ен  описів мо еле  руху та формування прогно ів поло ен  супутника

 тепері ні  час в Україні викону т ся оптичні спостере ення космічних об ктів  
Українс ко  мере е  оптичних спостерігачів У  та ра іоспостере ення активних 
супутників  У роботі наве ено аналі  систематичних та випа кових похибок вимір ван  в 
порівнянні  високоточними апріорними орбітами та апроксимаці ними орбітами на основі 
самих спостере ен  Аналі у т ся супутники на ни ких  сере ніх та геосинхронних орбітах  

аво ят ся порівняння апроксимаці них орбіт  високоточними апріорними орбітами  ля 
аналі у використову т ся бібліотека 
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СЕКЦІЯ 2
Методологічні аспекти провадження космічної діяльності:

моніторинг космічного простору, навігація,  гео- та геліофізичний моніторинг

У  -

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ КОСМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 ербаков

аціонал ни  центр управління та випробуван  космічних асобів  м  иїв

і творена після анексії  риму истема контрол  та аналі у космічної обстановки алі-
А   ерелом стратегічної інформації про іял ніст  мі наро ного співтовариства в 

космосі та о ним  елементів абе печення бе пеки та оборони ер ави
а ани  час інформація а ре ул татами моніторингу космічного простору пере а т ся 

ві пові ним спо ивачам  
итання по ал ого ро витку А    у е актуал ним і потребу  особливої уваги  е 

пов я ано  наступним
ехнічна окументація на А  формуляр  агал ни  опис системи  поло ення про 

ослі ну експлуатаці  ву ила та спотворила ав ання і мо ливості системи  акла ені в 
ескі ному проекті  року  ї аналі  виявив мето ичну помилку при її ро робці  оловни  
каталог космічних об ктів пере бача т ся вести а аними I  а програмно-
алгоритмічни  комплекс  не мо е прово ити обробку коор инатної інформації бе  цих 

аних
ля абе печення ве ення оловного каталогу  викл чно на ба і вимірів асобів А  

бе  алучення інформації ві критих каталогів мере і “I ” треба вирі ити питання 
створення спеціал них програмно-техничних комплексів виявлення  ав я ки тра кторії 
пол оту і і ентифікації космічних об ктів

і сутня автомати ація отримання аних в реал ному часі ві   а тако  ви ачі аявок і 
цілевка івок ра іотехнічним асобам

еобхі но реалі увати  в А  автомати овану пере ачу інформації в реал ному 
мас табі часу і провести у го ення інформаці них потоків і усіх форматів обміну інформації  
а тако  формату часу функціонування асобів контрол  космічного простору   

 мето  органі ації роботи  в умовах не остатн ої кіл кості вимірів необхі но 
ро в я ати проблему  планування супрово у і алучення вимір вал них асобів А  е 
немо ливо бе  оцінки точності ви начення параметрів орбіт  о  пер очерговим ав анням

і омо  о оперативна і точна об ктивна інформація про стан і міни космічної обстановки 
потрібні у пер у чергу ля рі ення ав ан  в інтересах націонал ної бе пеки і оборони  

а таких умов актуал ними  питання:
- ро робки стратегії ро витку А
- ро робки стратегії системного планування використання інформаці ного сегменту 
А

- мо ерні ації існу чих та створення нових асобів моніторингу космічного простору
- створення технічних асобів автоматичної пере ачі інформації ві   та оптичних 

асобів о ентру контрол  космічного простору
- професі ного мене менту інформаці них послуг А  ля на ання їх як в Україні так 

і  а кор оном
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