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В С Т У П Н Е  С Л О В О   
 
Доброго дня! Шановні учасники форуму, перш за 

все я хотів би привітати Вас у стінах нашого закладу. 
Щиро дякую Вам за співробітництво у напрямку 
розвитку та застосування інформаційних систем 
військового призначення. Я впевнений, що і в 
подальшому ми активно будемо співпрацювати з вами.  

В теперішній час воєнно-політична обстановка у 
світі є динамічною і розвивається під впливом 
тенденцій прискорення розвитку інформаційних 
технологій, збільшення спроможностей держав щодо 
проведення інформаційних війн та участі військових 
формувань у миротворчих операціях. Тому необхідно 
зазначити, що особлива увага форуму буде приділятися 
проблемам розвитку та застосування ГІС військового 
призначення, забезпечення їх інформаційної безпеки. 

Зростання ролі ГІС у світі, розробка нових зразків 
озброєння та військової техніки, зміна змісту бойових 
дій у військах майбутнього вимагає розстановки 
пріоритетів з використання космічного простору. Тому 
необхідно розгорнути активну наукову роботу по 
впровадженню ГІС для вирішення всього комплексу 
завдань щодо експлуатації та бойового застосування 
нових зразків озброєння та військової техніки, а також 
підвищення ефективності роботи органів військового 
управління. Реалізація і впровадження ГІС дозволить 
значно підвищити оперативність роботи органів 
державного і військового управління, спростить роботу 
вищого командного складу різного рівня, а також 
значно підвищить ефективність виконання бойових 
завдань частинами і підрозділами збройних сил. 

Аналіз розвитку та використання АСУ у збройних 
силах розвинених країн світу показав, що в останні 
часи впроваджується так звана концепція мережної 
централізованої війни, яка являє собою сталу систему 
поглядів на військово-технічне забезпечення та ведення 
бойових дій в умовах тотальної комп’ютеризації сил і 
засобів збройної боротьби. Головний зміст цієї 
концепції полягає не в нових формах і видах ведення 
воєнних дій, а в зміні способу управління військами 
(силами). Основна перевага мережної централізованої 
концепції ведення бойових дій проявляється у високій 
маневреності частин і з'єднань, здатних у ході маневрів 
оперативно планувати свої наступні дії, постійно 
одержуючи свіжі дані розвідки, вступати в бій, не 
піклуючись про тилове постачання, тому що воно 
прийде в потрібний час і точно за призначенням. 

На сьогоднішній день в Україні продовжується 
створення Єдиної автоматизованої системи управління 
Збройних Сил України. Вирішення даного завдання 
пов’язане з питаннями інформаційної безпеки держави, 
що забезпечуються: 

стимулюванням впровадження новітніх 
інформаційних технологій і виробництва 
конкурентоспроможного національного 
інформаційного продукту, зокрема, сучасних засобів і 
систем захисту інформаційних ресурсів;  

використанням захищених інформаційно-
телекомунікаційних систем, що функціонують в 
інтересах управління державою та забезпечують 
потреби оборони та безпеки держави;  

розробкою та впровадженням національних 
стандартів і технічних регламентів застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
гармонізованих із відповідними стандартами держав – 
членів Європейського Союзу.  

І підтвердженням тому є те, що на даному етапі 
науковці Академії сухопутних військ приймають 
активну участь у створенні ЄАСУ. Зазначена задача 
може бути вирішена з використанням мережної 
центричної концепції та інформаційно-комунікаційних 
технологій. Вважаю, що основне завдання форуму – 
встановити тісне співробітництво з науковими 
організаціями, відділами, кафедрами та лабораторіями, 
які працюють в галузях розробки та удосконалення 
сучасних геоінформаційних технологій для проведення 
подальших спільних досліджень та здійснення 
прикладних робіт в інтересах Сухопутних військ 
Збройних Сил України. Виникає необхідність 
періодично проводити міжвідомчі конференції, 
семінари, форуми зацікавлених департаментів 
Міністерства оборони України, управлінь Генерального 
Штабу ЗС України, військових науково-дослідних 
установ та підприємств оборонної промисловості 
України із розгляду актуальних питань розвитку ОВТ. 

Оголошую початок роботи науково-технічного 
форуму «ІV Січневі геоінформаційні системи: 
інтелектуальна оборона». Бажаю Вам плідної праці. 

 
Начальник Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного  
професор генерал-лейтенант Ткачук П.П.
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Ефективна обробка великих масивів інформації в 

реальному часі є однією з важливіших науково-
технічних проблем. Саме до таких задач відносяться 
задачі точного визначення місцезнаходження 
просторових об’єктів, наукові дослідження за 
трансформаціями територій, задачі самоврядування і 
оборони, де використовують ГІС, в основі яких 
знаходиться ЦММ (цифрова карта). Одним з 
ефективних шляхів її отримання є ДЗЗ різними типами 
апаратури. Як відомо, дані, що отримують за 
результатами зондування, є не тільки не точними, але й 
піддаються перекручуванням та викривленням [1–3]. 

Перекручення зйомки мають різну природу та 
характеризуються похибками. Серед них розрізнюють 
геометричні перекручення, що виникають за рахунок 
кривизни Землі та відмінності її реальної форми від 
прийнятої в розрахунках моделі, динамічні похибки, 
що виникають за рахунок руху Землі в процесі 
знімання, нахилу орбіти супутників відносно осі 
обертання Землі, похибки пост-опрацювання 
зображень в умовах недостатності даних про умови 
знімання, атмосферні та інструментальні похибки. 
Перекручення інформації під час зйомки, які можуть 
трактуватися як змаз та розфокусування, геометричні 
викривлення, ускладнюють можливості подальшої 
роботи із зображеннями. 

Стан знімка визначають за показниками, що 
вказують на його якість. Існує дуже велика кількість 
кількісних показників зображень, до яких відносяться 
середньоквадратичні похибки, відношення сигнал / 
шум. Однак ці міри можуть некоректно відображати 
структурні викривлення при кодуванні (стискуванні) 
зображень, а також погано корелювати з візуальною 
оцінкою якості [4]. 

Зображення також можна охарактеризувати 
показниками яскравості, контрасту, різкості та чіткості. 
Системи настроювання, що використовуються при 
цьому, можуть впливати тільки на певний елемент 
зображення: фон, розрізненість предметів на фоні, 
контури та розрізненість пучка ліній. Показників 
багато, по різному вони впливають на зображення, 
універсального підходу до їх вибору немає. Таким 
чином, вибір показників якості є достатньо складною 
комплексною задачею. 

Важливим показником якості зображень є 
показники роздільної здатності, що визначаються 
кількістю пікселей на зображенні або його розміром. З 
двох зображень при однакових розмірах оказується 
якіснішим те, яке має більшу кількість (менший розмір) 
пікселів. Якість зображень також визначається 
умовами зйомки та сенсорами, що використовуються. 
Досягнуті результати відрізняються для різних галузей 
науки і техніки. Найбільш суттєві результати в 
роздільній здатності отримані в медицині, де при 
проведенні МРТ можуть бути отримані знімки з 
роздільною здатністю в 10…100 мкм.  

Розмір пікселя, що може бути досягнутий при 
дистанційному зондуванні оптичними засобами 
супутників, складає 11 м2. Але й навіть в результаті 
такої високоякісної зйомки можуть виникати розриви 
та втрати цілісності об’єктів зображення, які є 
наслідками ряду причин, обумовлених структурою 
зображень: значною зональною нерівномірністю 
яскравості об’єкта; торкання об’єктів зображення, коли 
частина контуру об’єкта втрачається при двійковому 
відтворенні, об’єкт може зливатися з сусіднім; 
накладання об’єктів зображення. Відомим шляхом 
обробки таких пошкоджених зображень є фільтрація, 
яка вимагає спочатку отримання напівтонового 
зображення, а потім зворотного перетворення у 
двійкове зображення. В результаті чого можуть 
відбуватися додаткові втрати інформації. 

В таких умовах зйомки отримана піксельна 
побудова зображення для рішення наступних задач 
розпізнавання, ідентифікації та класифікації є 
недостатньою та підлягає наступній обробці.  

Для створення високоякісних зображень на основі 
даних ДЗЗ застосовують інші методи трансформації, в 
яких усунуті відомі перекручування, що отримані при 
зйомці. Ці методи вимагають менше зусиль: більш 
прості при застосуванні обробки, не потребують 
додаткових перетворень та втрат інформації. В якості 
такого підходу в статті запропоновані для застосування 
методи математичної морфології. 

Метою статті є опис методу морфологічного 
аналізу при усуванні викривлень зображень. 

Основні операції морфологічного аналізу. Основу 
морфологічного аналізу складають операції дилатація 
(dilation) та ерозія (erosion). Розглянемо їх дію [5]. 

Якщо А та В множини з простору Z2, тоді 
дилатацією А по множині В буде множина АВ, для 
якої множина А та множина В , яку отримана шляхом 
центрального відбиття та зміщення в точку z, мають 
загальні точки: 

 
  AABzBA z  | .    (1) 

 
Одним з простіших застосувань дилатації є усунення 

розривів ліній шляхом їх перекриття. На рис. 1 показано 
зображення із розірваними символами. Відомо, що 
максимальна довжина розривів складає два пікселі.  

 
Рис. 1. Пошкоджене зображення з розривами у символах 

 
На рис. 2 показаний простий примітив, яким 
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можна користуватися для усунення розривів.  

010
111
010  

Рис. 2. Примітив для дилатації з текстовим документом 
 

Результат застосування дилатації вихідного 
зображення по такому примітиву поданий на рис. 3.  

 
Рис. 3. Вихідний текст після застосування дилатації 

 
В результаті застосування дилатації на вихідному 

зображенні побудовані мостики. На відміну від 
низькочастотної фільтрації, морфологічний метод 
відразу приводить до двійкового зображення. 

Для множин А та В з простору Z2 ерозія множини 
А по примітиву В є множина усіх точок z, при зсуві в які 
множина В повністю міститься в А, що записується так 

.   (2) 
Дії ерозії демонструються на рис. 4, 5.  
 

 
Рис. 4. Дії ерозії з примітивом квадратної форми 

 
Суцільна лінія відповідає тим межовим значенням 

z при зсуві центра примітива В, за яке перестає 
відбуватися умова, що вимагає, щоб В було 

підмножиною А. На рис. 4 показано дію ерозії, якщо 
примітив має квадратну форму, а рис. 5 демонструє 
результат множини А з примітивом витягнутої форми, 
де показано, що зображення стискується до 
горизонтальної лінії. 

 

 
Рис. 5 Дії ерозії з примітивом прямокутної форми 

 
Зрозуміло, що дилатація та ерозія не єдині операції 

морфологічного аналізу. Існує цілий апарат 
морфологічного аналізу, який дозволяє полегшити 
досліднику розуміння отриманого зображення та 
значно спрощує подальшу обробку зображення. 

В статті пропонується розширення застосування 
морфологічного аналізу на супутникову інформацію, 
схильну до можливих викривлень.  
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Дана робота є узагальненням наукових досліджень 

застосування метеорного розповсюдження радіохвиль 
(МРРХ) УКХ та КХ діапазонів для пеленгації 
повітряних і наземних заобрійних РЕЗ, визначення 
координат та їх похідних.  

Існуючі засоби радіотехнічної розвідки УКХ та КХ 
діапазонів здатні виявити засоби повітряного нападу в 
межах прямої видимості (на віддалях для маловисотних 
цілей – 50 км, наземних РО – ще менше), що не 
забезпечить за часом ефективного застосування 
вогневих засобів ураження. Економічно доцільною є 
необхідність використання МРРХ для виявлення 
заобрійних джерел радіовипромінювання УКХ та КХ 
діапазонів в наслідок того, що в теперішній час відсутні 

наземні засоби ведення заобрійної розвідки. Останні 
досягнення в галузі мікроелектроніки дозволяють 
створити автоматичну багатопозиційну систему (БПС) 
контролю заобрійних джерел радіовипромінювання. 

Фізичною основою створення системи контролю 
активності засобів авіаційного радіозв’язку є 
когерентне переопромінення метеорними 
недоущільненими слідами радіохвиль УКХ та КХ 
діапазонів, які випромінюють наземні (надводні) та 
повітряні засоби радіозв’язку. Для кожного рознесеного 
у просторі приймача в зоні перевипромінювання існує 
свій дзеркальний центр (в рамках геометро-оптичного 
наближення – центр першої зони Френеля). Необхідні 
умови пеленгування абонентів авіаційного радіозв’язку: 
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У Х В А Л А  
науково-практичного форуму «IV Січневі ГІСи: інтелектуальна оборона» 

 
 

На пленарному засіданні науково-практичного 
форуму (НПФ) «IV Січневі ГІСи: інтелектуальна 
оборона» були присутні 224 учасники, серед них докторів 
наук – 11, кандидатів наук – 59. Провідними фахівцями 
були представлені наукові, навчальні, керівні та виробничі 
установи: АСВ, ЦНДІ ОВТ ЗСУ, Інститут ІТ НУОУ, 
ВІКНУ, ВІТІ, ХУПС, Військова академія (Одеса), ЖВІ 
НАУ, військові частини А0515 (Київ), А1906, А0747, 
А1277, Головне представництво замовника № 4762, АВВ, 
«ХПІ», НУ «ЛП», НЛТУ, ДЕАПДОУ, УДУФТ, НАУ, 
ПолтНТУ, ІФНТУНГ, ОДАТРЯ, КБ «Південне», ЛНДРТІ, 
«Лорта», «Гісінфо», «ЕСОММ Со», «Діпрозв’язок», 
ІТГІП, НЦ БЗРВіА, ФМІ, УТГК, «Ефір-С», «Маркет-
МАТС», «ТТТ», «Авікос», ОКБ «Текон-Електрон», ДП 
«Оризон-Навігація», АА «Магеллан», ІЄБК, «ГІС 
асоціація України», ЛОДА, ЛОР, – всього 43 
представники установ і організацій. 

Пленарне засідання пройшло під головуванням д.т.н., 
професора Тревого І.С., підсумкове – к.військ.н., 
полковника Красюка О.П.  

Орієнтири щодо роботи учасників були задані 
першим заступником начальника АСВ полковником 
Гордійчуком І. В. Ці орієнтири успішно висвітлили у своїх 
доповідях члени програмного комітету: к.т.н., доцент, 
полковник Чорнокнижний О.А. («Застосування ГІС у 
навчальному процесі НУОУ»), д.т.н., с.н.с. 
Оліярник Б. О. («Проблеми модернізації вогневих засобів 
з урахуванням впровадження ГІС та інформаційних 
технологій»), к.т.н. Галенко І. В. («Інтелектуальна 
оборона: зміна парадигми співробітництва»), д.т.н., 
професор Тревого І. С. («Стан і перспективи 
метрологічного забезпечення лінійних геодезичних 
вимірювань (з позиції національної безпеки України)»), 
к.т.н., доцент Сащук І. М. («Застосування методів 
функціонального аналізу для формування сигнатур 
об'єктів спостереження»). Також змістовними та цікавими 
виявилися доповіді Бєлєнкова В. В. («Основні напрямки 
застосування ГІТ у ЗСУ. Досвід впровадження ГІС від КБ 
«Панорама»), Писаренка Р. В. («Досягнення у сфері ГІС 
військового призначення від ESRI»), к.т.н., с.н.с. 
Головіна О. О. («Шляхи впровадження літакових сканерів 
в модернізований літак СУ-24МР»), Атрасевича О. В. 
(«Визначення та основні поняття геопросторової 
розвідки»).  

Були проведені і робота двох секцій, на яких 
оприлюднено 29 доповідей:  
 №1 «ГІС військового призначення» (головував 
к.т.н., доцент, полковник Чорнокнижний О.А. (НУОУ); 
 №2 «Прикладні аспекти ГІС та ІТ» (головував к.т.н., 
с.н.с. Луцик С.Л. (УДУФТ). 

В рамках форуму мав місце тренінг щодо 
використання ГІС «Оператор» для військових задач, який 
виконали фахівці «Гісінфо», а також нарада з питань 
застосування ГІТ у створюваних зразках ОВТ за участю 
представників АСВ, «КБ «Південне», ЛНДРТІ, ОКБ 
«Текон-Електрон».  

Загалом під час форуму в доповідях учасників 
розкрито стратегічні напрямки застосування ГІС в 

інтересах забезпечення широкого спектру завдань 
забезпечення безпеки і оборони України.  

У підсумку учасниками форуму 
відзначено: 

 високий рівень наукового заходу, актуальність і 
змістовність доповідей у галузях геоінформатики, 
інформаційних і радіоелектронних систем; 

 необхідність зміни парадигми міжнародного 
співробітництва України у військово-технічній та 
безпековій сфері з концепцій «асиметричного 
зменшення загроз» на принципи спільної 
інтелектуальної оборони; 

 необхідність співпраці з установами НАН 
України та підприємствами ОПК України щодо 
вивчення напрацювань у створенні зразків АСУ, які 
реалізовані в експортних поставках та прийняті на 
озброєння ЗС іноземних країн; 

 базову роль геоінформаційного забезпечення у 
військовій діяльності ЗС України, інших воєнізованих 
формувань України, а також у підготовці фахівців у 
ВНЗ України; 

 актуальність впровадження у військових ВНЗ 
України навчання, в т.ч. дистанційного, стосовно 
використання ГІС військового призначення; 

 доцільність невідкладного запровадження 
навчання звільнених внаслідок масштабного 
скорочення ЗСУ військовослужбовців інформаційним 
технологіям для таких предметних областей як 
державне управління, доступ до публічної інформації, 
екологія, безпека, національні реєстри і кадастри тощо 
задля недопущення соціальної напруженості 

пропонується: 
командуванню Академії сухопутних військ: 

 з метою розширення наукових контактів і зміцнення 
науково-методологічної бази й авторитету наукової 
школи АСВ подати через командувача Сухопутних 
військ ЗСУ пропозиції щодо реалізації Плану заходів 
виконання Річної національної програми 
співробітництва Україна – НАТО у 2013 році та у 
наступні періоди, зокрема проведення :  

1. НПФ «Січневі ГІСи: інтелектуальна оборона»;  
2. МНПК «Перспективи розвитку ОВТ ЗС Украъни»; 
3. Проведення науково-практичних і науково-теоретичних 

семінарів з питань розвитку РВіА Сухопутних військ 
ЗСУ; створення ЄАСУ ЗСУ; застосування імітаційного 
моделювання в органах управління батальйонного та 
бригадного рівнів; військової кадрової політики, 
ефективного управління кар’єрою військовослужбовців, 
розвитку системи військового резерву, формування 
професійного офіцерського та сержантського складу 
ЗСУ, мотивації військовослужбовців до підвищення 
особистої професійної підготовки та досягнення 
високих показників підготовки підпорядкованих 
підрозділів і військових частин; сучасних підходів до 
управління підрозділами, мобілізаційної підготовки та 
мобілізації; відродження бойового духу ЗСУ; 
підготовки професорсько-викладацького складу вищих 
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військових навчальних закладів ЗСУ, запровадження 
дистанційного навчання у ЗСУ; розвитку 
спроможностей у сфері кібер-оборони та 
інформаційних операцій; соціальної і професійної 
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або у 
відставку, та тих, які підлягають звільненню, підготовки 
проектів у рамках програми «Наука заради миру та 
безпеки» та ін.; 

4. заходів щодо геоінформаційного забезпечення розвитку 
інфраструктури Міжнародного центру миротворчості та 
безпеки; 

 
 клопотати про внесення до плану наукової і науково-

технічної діяльності Сухопутних військ на 2014 р. 
науково-дослідної роботи «Застосування ГІТ в 
інтересах Сухопутних військ»; 

 клопотати про залучення представників АСВ на 
курси «Основи роботи з ГІС», що проводитимуться у 
2013 р. у Державній екологічній академії 
післядипломної освіти та управління та ВІКНУ;  

 ініціювати створення ГІС «Міжнародний центр 
миротворчості та безпеки – Центр забезпечення 
навчального процесу АСВ» для задач планування та 
підтримки рішень під час організації і проведення 
польових навчань; 

 у проведенні наукових досліджень започаткувати 
використання наявних в АСВ геоінформаційних 
систем, цифрових карт і даних ДЗЗ; 

співорганізаторам форуму: 
 поінформувати Адміністрацію Президента України, 

Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
Міністерство закордонних справ України, Раду 
національної безпеки та оборони України та інші 
органи виконавчої влади про ключові напрацювання 
форуму «IV Січневі ГІСи: інтелектуальна оборона» 
та необхідність започаткування розробок із 
застосуванням ГІС у сфері інтелектуальної оборони 
в ключових секторах безпеки; 

програмному комітетові форуму: 
 здійснити комплекс заходів щодо набуття форумом 

статусу міжнародного, залучити до спільної його 
організації у 2014 році НУОУ та ЦНДІ ОВТ ЗС 
України, залучити до програмного комітету 
представників від ЦУВТН, військової частини 

А0515; 
 здійснити підготовчі роботи щодо розгляду на 

черговому форумі «Січневі ГІСи» питань, які будуть 
віднесені до виконання заходів Річної національної 
програми співробітництва Україна – НАТО; 

 сформувати редакційну колегію серії навчальних і 
наукових видань з питань геоінформатики та 
інформаційних систем «Бібліотека «Січневих ГІСів»; 

установам-учасникам форуму: 
 підготувати пропозиції щодо участі в міжнародних 

проектах НАТО «Smart defence» з метою інтеграції 
України в системи інтелектуальної оборони 
викликам національній безпеці та військовим 
загрозам; 

 інтенсифікувати наукові дослідження та дослідно-
конструкторські роботи в галузях: 

а) інтегрованих інформаційних і радіоелектронних систем 
(в т.ч. дистанційного моніторингу навколишнього 
простору, наземної навігації на основі супутникових і 
автономних інерційних / доплерівських датчиків та ін.); 

б) моделювання багатоспектральної фоно-цільової 
обстановки у задачах моніторингу земної поверхні в 
інфрачервоному, фотоконтрастному та радіо- 
діапазонах; 

в) інформаційної безпеки геоінформаційних систем; 
г) термінології ГІС, ІС; 
ґ) застосування ГІС в інтересах Сухопутних військ ЗСУ; 
 здійснювати обмін навчальними, науковими та 

довідковими виданнями (пропоновані видання: 
посібник із дешифрування даних ДЗЗ в середовищі 
ENVI, збірник праць НПФ «IV Січневі ГІСи: 
інтелектуальна оборона» та ін.).  
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