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задається користувачем, а стан виходів визначається за допомогою
програмного засобу з огляду на закладений алгоритм функціонування
пристрою, що розробляється. При виявленні помилок або збоїв у роботі
пристрою проводиться повернення до етапу створення проекту з метою
виправлення помилки. Процес повторюється до виправлення всіх поміче-
них неточностей, завдяки чому ще до програмування ПЛІС вдається
локалізувати в проекті переважну більшість помилок;

програмування і тестування – кінцевий етап проектування. Залежно
від типу ПЛІС, що використовується і схемотехнічного рішення її апарат-
ного обрамлення в пристрої, що розробляється цей етап здійснюється
або за допомогою програматора, або безпосередньо на робочій платі, в
тому числі і динамічно, під час роботи пристрою.

Таким чином, запропонований підхід до проектування роботизова-
них систем в умовах стрімкого впровадження інноваційних технологій у
військову справу передових країн світу, надасть можливість за короткий
термін налагодити виробництво таких систем, які при відомих на Сході
країни подіях, забезпечать без сумніву перевагу над противником.

Слюсар В.И., д.т.н., профессор
ЦНИИ ВВТ ВСУ

Слюсарь И.И., к.т.н., доцент
ПГАА

ДРОН-РЕТРАНСЛЯТОР КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
СБОРА ДАННЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Использование сенсорных сетей на поле боя делает актуальным
решение задачи дистанционного сбора данных и выдачи соответствую-
щих команд управления. С целью обеспечения скрытности и длитель-
ного функционирования сенсорных сетей в тылу противника необходимо
использовать режим пакетной передачи данных по запросу. Для этого
предлагается задействовать дроны, которые периодически осуществляют
скрытый облёт зон дислокации сенсорных сетей и считывают накопленные
в сенсорах данные в миллиметровом или субмиллиметровом диапазонах
электромагнитных волн. В интересах упрощения конструкции сенсоров
они могут выполняться по пассивной схеме с ректеннами, которые
обеспечивают электропитание сенсоров при наличии радиосигналов,
излучаемых с борта беспилотного летательного аппарата, а также
аккумулируют фоновое излучение. В качестве протокола передачи данных
рекомендуется применять жестко синхронизированные протоколы MQTT-
SN или DDS+TSN, реализующие принцип издатель-подписчик.
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Дрон может накапливать на борту полученную информацию и
переизлучать ее при возвращении в зону радиовидимости своего пункта
управления либо при выходе из зоны подавления помехами соответ-
ствующего канала связи.

Аналогичный подход может быть распространен на решение задачи
дистанционного управления минными полями.

Ткачук П.О.
НАСВ

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Найбільш характерною рисою сучасної збройної боротьби слід вважати
інтегрований процес ведення розвідки, передачі даних, управління
військами та зброєю, вогневого і радіоелектронного ураження против-
ника в масштабі часу, близького до реального. Це дозволяє мінімізувати
втрати особового складу та вирішувати бойові задачі більш ефективно.

БпАК тактичних класів (клас І) виконують в основному розвідувальні
завдання, здійснюють коригування вогню артилерійських підрозділів і
мають відносно невисоку вартість. Також використовуються комплекси
оперативно-тактичні (клас ІІ), оперативні та стратегічні (клас ІІІ).

Проведений аналіз досвіду застосування розвідувальної безпілотної
авіації дозволяє зробити висновок про зростання її ролі у системі повітряної
розвідки в збройних конфліктах і локальних війнах другої половини
ХХ – початку ХХІ століття. Це обумовлено необхідністю оперативного і
своєчасного доведення розвідувальних даних до органів управління
військами та знаходження об’єктів противника, а також потребою у точних
і достовірних даних про характеристики і координати об’єктів противника.

Основні тенденції застосування безпілотної розвідувальної авіації:
- багатоцільове використання розвідувальних БпЛА;
- зменшення розмірів розвідувальних БпЛА;
- цілодобове ведення повітряної розвідки з розвідувальними БпЛА;
- збільшення тривалості перебування розвідувальних БпЛА в повітря-

ному просторі.

Цегельник В.В.
НАСВ

ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ У
МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

Враховуючи досвід застосування механізованих військ в ході прове-
дення операції Об’єднаних сил, виникає негайна потреба забезпечення
механізованих підрозділів Сухопутних військ сучасним озброєнням і
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