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У доповіді запропоновано канал автоматичного супроводження літальних 

апаратів (ЛА) за напрямком з кібернетичним захистом інформації для побудови 

мобільної однопунктної інформаційно-вимірювальної системи (МОІВС) 

полігонного вимірювально-обчислювального комплексу. Приведена 

узагальнена структурна схема запропонованого каналу та розкрито принцип її 

роботи. Представлені аналітичні вирази для розрахунку кутів азимута і місця. 

Канал, що пропонується, дозволить здійснювати виявлення ЛА, його 

захват, стійке кутове автосупроводження, високоточне вимірювання кутів 

азимута  і місця  у широкому діапазоні дальностей, починаючи з початкового 

моменту його польоту, у будь-якій точці полігону, у будь-який час року і доби, 

за будь-якої погоди, багатоканальний (N) інформаційний взаємозв’язок з ЛА на 

несучих частотах n, збереження і захист інформації, що оброблена під час 

проведення випробувань ЛА та, завдяки використання поляризаційних ознак 

ЛА, що отримуються, детально розпізнавати його за короткий час. 

Побудова даного пов’язана з використанням одномодового 

богаточастотного з синхронізацією подовжніх мод випромінювання єдиного 

лазера-передавача та частотно-часового методу вимірювання [1, 2]. 

Кількість інформаційних каналів, що формуються, залежить від кількості 

мод (n), які мають необхідні вихідні характеристики для використання. 

Комплексна програмно-технічна система захисту інформації (даних) 

забезпечує уникнення ризиків витоку відомостей, що становлять закриту 

інформацію (захист від потенційних кібератак та незаконного заволодіння 

сторонніми особами). 
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