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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРІАНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ АВІАЦІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ ТА 

ІНШИМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ В ОСОБЛИВИЙ 
ПЕРІОД 

 
Розглянуто варіанти забезпечення потреб 
Збройних Сил України авіаційною технікою в 
особливий період з урахуванням можливостей 
національної економіки та досвіду проведення 
антитерористичної операції на сході України. 

 
Ключові слова: ресурс, строк служби, технічний стан, норми витрат 
запасних частин 

 
Проведений аналіз чинників забезпечення Збройних Сил України авіаційною 

технікою, озброєнням, іншими матеріально-технічними засобами в мирний час та в 
особливий період вказує на існування об’єктивних жорстких обмежень, що 
безпосередньо визначають витрати ресурсів і часу, які необхідні для реалізації 
відповідних заходів. Насамперед, це об’єктивне обмеження на виробничо-
технологічні можливості підприємств авіаційної галузі України. Проведений аналіз 
свідчить про існування для кожного підприємства граничного рівня освоєння 
ресурсів (коштів) та часу на виконання завдань щодо забезпечення потреб Збройних 
Сил України в авіаційній техніці. 

В свою чергу, граничні значення можливостей освоєння коштів та часу 
виконання завдань визначаються інженерно-технічним рівнем підприємств та 
конструкторсько-технологічними особливостями авіаційної техніки, виготовлення 
або ремонт якої здійснюється. Їх сутність полягає в тому, що за певний термін часу 
підприємства не можуть виконати обсяг робіт, більший за той, що визначений 
технологічним циклом. У прикладному плані існування зазначених граничних 
виробничо-ремонтних ресурсів суттєво звужує можливості прискореного 
забезпечення потреб Збройних Сил України авіаційною технікою. Тобто, намагання 
швидкого забезпечення потреб шляхом простого збільшення об’ємів фінансування 
не надасть бажаного результату. 

Іншим об’єктивним обмеженням, що безпосередньо впливає на витрати 
ресурсів і часу, які необхідні для адекватного забезпечення потреб Збройних Сил 
України у авіаційній техніці та озброєнні, є лімітований рівень запасів 
комплектувальних виробів, агрегатів, витратних елементів, запасних частин, засобів  
 © Харченко О.В., Пащенко С.В., 2016 
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матеріально-технічного забезпечення. Про можливі негативні наслідки вкрай 
обмеженого фонду запасів авіаційно-технічного майна – витратних матеріалів для 
виконання військового ремонту (акумуляторних батарей, авіагуми, піротехнічних 
засобів систем аварійного покидання ЛА, захисного та висотного спорядження 
льотного складу тощо), виробництво яких відсутнє в Україні, було відомо вже давно 
[1], але кардинальної зміни стану справ з того часу практично не відбулось. 

З іншого боку, також існують жорсткі обмеження щодо потрібних норм 
витрати запасних частин та матеріалів на технічну експлуатацію літальних апаратів 
Збройних Сил України. Ці норми залежать від конструктивно-технічних 
властивостей конкретних зразків авіаційної техніки і визначаються розробником. 
Оскільки на озброєнні Збройних Сил України знаходиться авіаційна техніка 3-го та 
4-го поколінь, яка розроблялась та виготовлялась у період 60…80 років минулого 
століття, то і норми, які формувались в той період, є цілком адекватними і в умовах 
сьогодення [2, 3]. Порушення встановлених норм забезпечення потреб у витратних 
матеріалах та запасних частинах є причиною падіння рівня справності та надійності 
авіаційної техніки.  

Таким чином, головними чинниками, що визначають витрати ресурсів і часу, 
які необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України авіаційною технікою, 
озброєнням, іншими матеріально-технічними засобами в мирний час та в особливий 
період, є об’єктивні жорсткі обмеження на норми цього забезпечення та на 
практичні можливості їх реалізації. 

Наявність жорстких суперечливих обмежень, які визначають можливі рішення 
щодо шляхів та способів забезпечення потреб Збройних Сил України у авіаційній 
техніці, зумовлює вибір адекватного методологічного базису для розробки методу 
оцінки витрат ресурсів і часу на виготовлення потрібної кількості авіаційної техніки 
підприємствами оборонно-промислового комплексу за мобілізаційними завданнями. 

Розгляд проблем зазначеної специфічної предметної галузі у неструктурованій 
формі, без визначення чітких кількісних зв’язків між чинниками та показниками, не 
є адекватним. У даному випадку, основні базові властивості та закономірності 
виділяються у неформальному вигляді, без кількісних оцінок, а, відповідно до цього, 
обґрунтовуються лише якісні рекомендації стосовно процесу, що розглядається. 

Другій рівень підвищення системності розгляду проблем – це використання 
жорстких формальних моделей. На цьому рівні дослідження вибираються такі 
математичні формалізовані моделі, які найбільше відповідають складним процесам. 
В якості моделей найчастіше використовують статичні функціональні та динамічні 
лінійні і нелінійні моделі. Процес дослідження при цьому складається з двох етапів: 
на першому шукають модель, яка відповідає предмету дослідження, а на другому – 
інтерпретують результати розгляду формальної математичної моделі в термінах 
предметної галузі.  

Основним завданням дослідження при цьому є зведення оптимізаційної задачі 
через використання припущень, обмежень, границь та умов реальної складної 
багатоцільової задачі до спрощених варіантів оптимального вибору по одному 
“синтетичному” критерію, який вводиться, як правило, штучно. В результаті це 
дослідження містить процедуру спрощення, редукції початкової складної  
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предметної ситуації до більш простих та традиційних математичних моделей (саме 
тому цей підхід до дослідження має назву “редукційного”) [4].  

Слід зазначити, що при цьому вимушене осереднення результатів такого 
дослідження істотно обмежує сферу результативного застосування отриманих 
рекомендацій та варіантів управлінських дій. Для подолання зазначеного 
системного недоліку доцільним є розгляд такої проблематики предметної галузі – як 
галузі слабо структурованих проблем. Рівень розгляду реальних складних систем та 
процесів в них об’єднує переваги як неструктурованого підходу, так і формального 
структурованого підходу до дослідження. Вказаний підхід дозволить отримати 
більш універсальний методичний апарат, органічно врахувати як формальні 
кількісні, так і неформальні суб’єктивні залежності та чинники, розглянути повний 
спектр цільових установок, які особа, що приймає рішення, висуває до бажаного 
варіанту дій.  

В свою чергу розгляд проблематики складних систем як слабо структурованих 
задач вимагає застосування багатокритеріального підходу – потужного загального 
методу дослідження складних систем та процесів [5].  

Задача багатокритеріальної оцінки витрат ресурсів і часу на виготовлення 
потрібної кількості авіаційної техніки підприємствами оборонно-промислового 
комплексу за мобілізаційними завданнями може бути формалізована таким чином: 

 

,
,,
,,

min:
tcxJ
tcxJ

t
c

t

c                                                         (1) 

де c  - це потрібні ресурсі у деякій кількісній формі;  
t  - це потрібний час для виготовлення (ремонту, модернізації) x  зразків авіаційної 
техніки (за фізичним змістом 0c , 0t , 0x );  

tcxJc ,, , tcxJt ,,  – відповідно, компоненти векторного критерію, які відображають 
залежність c  і t  від x  maxmin xxx .  

 
Векторний характер критерію при цьому дозволяє адекватно врахувати 

одночасні суперечливі вимоги до процесу забезпечення потреб, а саме: прискорення 
процесу забезпечення передбачає значне збільшення витрат ресурсів, а намагання 
економії ресурсів, навпаки, призводить до повільної швидкості процесу 
забезпечення. 

Проведені дослідження процесу забезпечення потреб Збройних Сил України 
підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу підтверджують 
доцільність представлення tcxJt ,,  і tcxJc ,,  лінійними функціями (особливо, для 
випадку серійного виготовлення (ремонту)) та зведення задачі (1) до задачі 
лінійного програмування виду: 

 

,,,min: cxJKtxJK
t
c

ttcc                                                 (2) 

де maxmin xxx , maxmin ccc , maxmin ttt  - реальні обмеження на наявні ресурси, 
час та виробничо-ремонтні можливості підприємств;  
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cK , tK  - вагові коефіцієнти відносної важливості компонент векторного критерію 

задачі (1), 0,0 tc KK . 
Тоді, відповідно до основної теореми теорії лінійного програмування, бажані 

оцінки витрат ресурсів c  та часу t , необхідних для виробництва (ремонту, 
модернізації) x  зразків авіаційної техніки, будуть знаходитися в обмеженнях, тобто 
належати множині maxmaxminmin ,,,,,, tctctctc  і відображати можливі стратегії 
прийняття рішень: або економити ресурси, збільшуючи час періоду забезпечення 
потреб, або намагатися швидко забезпечити потреби за рахунок використання усіх 
можливих ресурсів. 

Прикладне значення даної властивості витрат ресурсів і часу на виготовлення 
потрібної кількості авіаційної техніки підприємствами оборонно-промислового 
комплексу за мобілізаційними завданнями полягає у значному спрощені процесу 
пошуку можливих шляхів та способів забезпечення. Оптимальними з точки зору 
всіх критеріїв, які прийнято, буде варіант (варіанти) рішення, який забезпечує 
граничне значення витрат наданих ресурсів або граничне значення виділеного часу.  

Узагальнення результатів проведених досліджень дозволяє визначити, що 
сутність задачі прийняття рішень щодо забезпечення потреб Збройних Сил України 
полягає у багатокритеріальній оптимізації із урахуванням жорстких об’єктивних 
обмежень на наявні запаси та можливості національного виробництва, вимог 
забезпечення нормованого переліку авіаційно-технічного майна, витратних 
матеріалів, агрегатів та комплектувальних виробів. Вирішення зазначеної задачі для 
лінійних адитивних моделей буде завжди знаходитися на границі допустимих 
значень множини корегуючих дій (управлінь). 

Застосування розробленого підходу дозволяє обґрунтувати способи та шляхи 
забезпечення максимального рівня справності авіаційної техніки Збройних Сил 
України в особливий період, а саме: 

підтримання максимально можливого рівня справності військової авіаційної 
техніки у мирний час; 

створення, накопичення та ешелонування перехідних та недоторканих запасів 
(авіаційних двигунів, головних вертолітних редукторів, допоміжних силових 
установок, авіагуми, агрегатів та витратних матеріалів для забезпечення технічного 
обслуговування авіаційної техніки) на складах та базах зберігання з метою їх 
постачання авіаційним частинам відповідно до потреб в особливий період; 

здійснення належного технічного обслуговування авіаційної техніки, яка у 
мирний час перебуває у несправному стані внаслідок вичерпання ресурсів та/чи 
строків служби, або містить несправні агрегати; 

формування та регулярне оновлення в авіаційних частинах планів відновлення 
авіаційної техніки в особливий період з чітким визначенням черговості відновлення 
літальних апаратів та переліком відповідних матеріально-технічних засобів, 
необхідних для їх відновлення, переліків заходів приведення її до справного стану 
та допуску до експлуатації згідно з вимогами та процедурами НТЗ-99 ч.ІІ; 

формування, розміщення та забезпечення відповідними мобілізаційними 
ресурсами авіаційних ремонтних підприємств Державного концерну 
“Укроборонпром” та підприємств авіабудівної галузі України замовлень для 
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відновлення авіаційної техніки та її компонентів згідно мобілізаційних завдань; 

формування та відповідне матеріально-технічне забезпечення виїзних 
ремонтних бригад авіаційних ремонтних підприємств та підприємств авіабудівної 
галузі України для участі у відновленні військової авіаційної техніки в авіаційних 
частинах в особливий період, у тому числі з бойовими пошкодженнями; 

підготовка фахівців інженерно-авіаційної служби авіаційних частин до 
військового ремонту авіаційної техніки, розширення переліку агрегатів та 
компонентів авіаційної техніки, які відновлюються в авіаційних частинах 
військовим ремонтом, їх відповідне матеріально-технічне забезпечення; 

розширення переліків комплектувальних виробів авіаційної техніки, які за 
умов особливого періоду можуть бути допущені до експлуатації за технічним 
станом до безпечної відмови. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ НАТО ЩОДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ 

БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ 
 

Аналізується досвід НАТО у сфері забезпечення 
взаємосумісності безпілотних авіаційних 
комплексів на основі їх стандартизації. 
Визначаються завдання, які є  актуальними для  
нашій держави  
 
Ключові слова: безпілотний авіаційний комплекс, НАТО, угода про 
стандартизацію, взаємосумісність, канал передачі даних, інтеграція у 
загальний повітряний простір, правила льотної придатності,  
підготовка екіпажів  

 
Аналіз сучасного стану озброєння та військової техніки Збройних Сил 

України, в тому числі з урахуванням досвіду участі в антитерористичній операції, 
показує, що розвиток безпілотної авіації має стати одним з пріоритетних напрямків 
удосконалення їх бойової могутності. Зростаюча роль безпілотних авіаційних 
комплексів (БпАК) підтверджується і міжнародним досвідом збройних конфліктів 
останнього часу, і увагою, яка приділяється цьому питанню провідними у військово-
технічному відношенні країнами світу [1…3]. Для прийняття вірних управлінських 
та науково-технічних рішень в цій галузі важливим є вивчення міжнародного 
досвіду, в першу чергу розвинутих країн, які є членами НАТО (далі Альянсу).  

В загальному плані можливо виділити такі пріоритети та напрямки діяльності 
Альянсу у сфері безпілотної авіації (рис. 1): 

 

Підняти поінформованість щодо БпАК, в 
першу чергу  керівників та осіб, що приймають 
рішення

Відпрацювати доктрини, настанови з 
застосування, матеріальні та оперативні 
стандарти

Консолідувати управління різноманітною 
діяльністю стосовно БпАК

Розробити та впровадити оперативні та 
технічні рішення для інтеграції БпАК у 
повітряний простір

Забезпечити взаємосумісність сил НАТО та 
безпеку операцій з залученням БпАК

Синхронізувати міжнародне 
співробітництво, в тому числі з ЄС та ІКАО

Основні  сфери  діяльності:

Інтеграція  в повітряний  
простір:

Вимоги до льотної
придатності
Стандартні оперативні

процедури (SOP)
Принцип “сприйняти та

уникнути” (SAA)
Людський фактор
Критерії зниження ризиків
Управління повітряним

рухом
Безпека польотів
Вимоги до аеродромів та

операцій в їх зоні
Міжнародне та військово-

цивільне співробітництво

Розвиток спроможностей 
(технічна стандартизація):
Стандартні інтерфейси для

контролю та управління (C2)
Отримання та обробка

розвідувальної інформації
Застосування зброї
Транспортування вантажів
Евакуація о/с
Дозаправка у повітрі
Проти-БпАК
Ураження цілей “повітря-

повітря”
Навігаційні спроможності
Стандартизація

обладнання (частотний
спектр)

Забезпечення взаємосумісності
(оперативна стандартизація):
Розробка концепцій

операцій з залученням БпАК
Опрацювання доктрин,

тактичних керівництв та
настанов з застосування
Стандарти застосування

БпАК
Класифікація БпАК
Термінологія у сфері

безпілотної авіації
Інтеграція спільних сил у

операціях коаліції
Підготовка пілотів та

технічного персоналу
Логістика

Цілі  та  пріоритети:

 
 

Рис. 1. Основні пріоритети та напрямки діяльності НАТО в галузі безпілотної авіації 
 
© Медведєв Г.А.,  2016 
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забезпечення взаємосумісності (стандартизація) стосовно вимог до наземних 

пунктів управління, форматів та протоколів обміну інформацією, параметрів 
частотного спектру для передачі даних; 

забезпечення безпеки польотів безпілотних літальних апаратів (БпЛА), їх 
інтеграція в загальний (невиділений) повітряний простір, взаємодія з системою 
управління повітряним рухом, визначення вимог до льотної придатності БпЛА, 
підготовки операторів (діяльність за цією групою напрямків детально розглянуто в 
[4]). 

Отже, головним механізмом вдосконалення ефективності застосування 
безпілотних авіаційних комплексів в НАТО вважається забезпечення їх 
взаємосумісності, повної реалізації технічних можливостей та узгодження 
використання спільно з іншими системами озброєння. При цьому зазначені шляхи 
удосконалення ефективності базуються на стандартизації оперативних і технічних 
вимог. Але стандартизація розглядається не тільки як основний чинник забезпечення 
взаємосумісності в рамках Альянсу, а також як важлива передумова для розвитку 
наукових досліджень та комерційних проектів, інакше кажучи ”спільна мова” для 
військових і цивільних фахівців, науковців та бізнесменів, розробників та 
експлуатантів.  

При розгляді нормативних документів Альянсу слід мати на увазі, що 
більшість з угод про стандартизацію НАТО (STANAG) підтримується допоміжними 
документами (так званими об’єднаними публікаціями НАТО AEP, AJP, ATP), які 
власно і містять основний обсяг технічної інформації (характеристики, вимоги 
тощо). Всі угоди про стандартизацію можуть знаходитися на різних стадіях 
відпрацювання: розробка командою фахівців – розповсюдження серед країн НАТО 
для обговорення (ратифікація) – оприлюднення на офіційному порталі Офісу НАТО 
зі стандартизації (введення в дію). Періодично здійснюється перегляд цих 
документів та відпрацювання їх нових версій (редакцій). 

Аналіз сукупності нормативних документів НАТО в галузі БпАК дозволяє 
виділити такі їх основні групи: 

базові угоди про стандартизацію безпілотної авіації: стосовно форматів даних, 
протоколів їх обміну (STANAG 4586), стосовно високозахищеного взаємосумісного 
каналу обміну даних (STANAG 4660); 

документи в сфері діяльності підгрупи  FINAS (Flights In Non-segregated Air Space – 
польоти в невиділеному повітряному просторі): стосовно вимог до льотної придатності  
БпАК різних класів (STANAG 4671, STANAG 4702, STANAG 4703) та підготовки 
операторів БпАК (STANAG 4670); 

документи щодо форматів зображень повітряної розвідки (STANAG 4545, 
STANAG 4607, STANAG 4609, STANAG 7023, STANAG 7085). 

Охарактеризуємо основні з цих документів.  
STANAG 4586 (AEP-84) – Standard Interfaces of UAV Control Systems (UCS) for 

NATO UAV Interoperability (Стандартні інтерфейси для систем управління БпЛА для 
забезпечення взаємосумісності). Цей керівний документ формулює вимоги до 
інтерфейсів (форматів даних, протоколів обміну) при взаємодії безпілотних 
літальних апаратів з наземними пунктами управління (описує 5 можливих рівнів 
взаємосумісності). За наявною інформацією на даний час редакції 2 та 3 цього  
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стандарту оприлюднені, редакція 4 – завершена ратифікація, готується 
оприлюднення; редакція 5 (для врахування сучасних специфікацій інтерфейсів «борт 
– земля») має бути підготовлена до 2019 року. Постійні удосконалення документу 
пов’язані з уточненням підвищених характеристик автономності та автоматизації, 
нового корисного навантаження та озброєння, а також протоколів даних (наприклад, 
XML-файлів). В цілому, за оцінками експертів, даний стандарт є ключовим 
елементом в забезпеченні взаємосумісності безпілотних авіаційних комплексів. 
  STANAG 4660 (AEP-77) – Interoperable Command and Control Data Link  for 
UAS (Взаємосумісний канал передачі даних БпАК). Документ регламентує всі аспекти 
високозахищеного взаємосумісного каналу обміну даних для безпілотних авіаційних 
комплексів IC2DL (Interoperable Command and Control Data Link).  Даний канал 
повинен забезпечувати двосторонню передачу даних: ”вгору” (uplink), тобто на борт 
– команд управління платформою та обладнанням, а також ”вниз” (downlink), тобто 
на землю – оперативних даних (телеметрiї). Підтримується також звукова передача 
(для управління повітряним рухом).  Регламентація стосується частот, широти смуги 
сигналів, відстані між точками прийому-передачі інформації, швидкості передачі та 
інших спеціальних параметрів. Розробка стандарту базується на врахуванні 
національних позицій (відповідей країн на опитування, які їм пропонуються). 
Зокрема, поки що серед запропонованих частотних піддіапазонів (960…1375 МГц, 
2025…2400 МГц, 4400…4900 МГц) згідно з отриманими національними відповідями 
підтримується піддіапазон 4400…4900 МГц  (так звана гармонізована смуга частот 
НАТО першого типу).  На даний час завершена багаторічна робота по розробці та 
ратифікації цього STANAG. Перша редакція документа має бути оприлюднена 
найближчим часом (з урахуванням обмежень, пов’язаних з грифом доступу). 
Більшість зі складнощів стосовно менеджменту частотного спектра пов’язані з 
проблемою його обмеженої доступності (частотні ресурси є необхідними як для 
комерційних, так і для військових застосувань), а також з тим, що канал IC2DL ще не 
існує як реальна практично діюча система передачі даних. Отже фахівцями 
прогнозуються чималі складнощі при її розробці, проведенні імітування та 
тестування. Складність ситуації посилюється розробкою великої кількості все нових 
типів БпАК, обладнаних датчиками високої роздільної здатності, що підвищує 
вимоги до широти смуги частот та швидкості передачі даних. 

 STANAG 4670 (ATP 3.3.7) – Guidance for the Training of UAS Operators 
(Керівництво з підготовки операторів БпАК). Даним документом визначаються 
вимоги до підготовки операторів БпАК. Його мета - формування загального керівництва з 
визначення кваліфікації БпАК-пілотів, яке б могло б бути сприйнято всією міжнародною 
спільнотою безпілотної авіації, незалежно від національної приналежності.  На даний час 
оприлюднена 3-я редакція стандарту. Важливим є також те, що в керівному 
документі ATP 3.3.7  представлено класифікацію БпАК в НАТО (її поточна версія – 
в табл. 1). Експерти НАТО відмічають, що більшість змістовних вимог 
різноманітних регламентуючих документів відносяться до БпАК II та III класів, в 
той час як 80…90% практичного застосування у військовій сфері приходиться на 
невеликі безпілотні апарати I класу. Рекомендацією щодо виходу з цього положення 
є пропозиція вказувати в керівних документах вимоги до всіх БпАК (за необхідності 
виділяючи специфіку окремих класів). 
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Таблиця 1 

Класифікація БпАК в НАТО відповідно до STANAG 4670 (ATP 3.3.7) 
КЛАС Категорія Масштаб 

застосування 
Висота 
застосу-
вання 

Нормальний 
радіус дії 

Приклади 
(платформи) 

 
Клас III 
 
(≥600 кг) 
 

Ударні / 
Бойові * 

Стратегічний / 
Національний  

До  65 000 
футів 

Необмежений Reaper 

HALE Стратегічний / 
Національний  

До  65 000 
футів 

Необмежений  Global Hawk 

MALE Оперативний / 
Театр б/д 

До  45 000 
футів  

Необмежений Heron 

Клас II 
(від 150 
до 600 кг) 
 

 
Тактичні 
 

 
Тактичне з’єднання 
(бригада) 
 

 
До  18 000 
футів  

 
200 км 

 
Hermes 450 

 
Клас I 
 
(≤150 кг) 

Малі 
(>15 кг) 

Тактична частина 
(батальйон, полк) 

До  5 000 
футів 

50 км Scan Eagle 

Міні 
(<15 кг) 

Тактичний 
підрозділ (рота, 
взвод, відділення) 

До  3 000 
футів 

25 км Skylark 

Мікро ** 
(<66 Дж) 

Тактичний,  
підрозділ (взвод, 
відділення, 
індивідуально) 

До  200 
футів  

5 км Black Widow 

 

Примітки:   * -  оператори  таких  БпАК   повинні  відповідати  діючим  кваліфікаційним  
вимогам  Joint  Mission  Qualifications  (STANAG 4670),  а  комплекси  повинні  відповідати 
діючим стандартам з льотної придатності та іншим нормативно-правовим документам. 
  ** - БпАК, які мають максимальний енергетичний запас менше 66 Дж, імовірно, не 
завдають істотного збитку життю або майну, і не повинні бути класифіковані та врегульовані з 
точки зору льотної придатності апаратів, навчання та підготовки операторів (принаймні для 
військового персоналу, що має можливість роботи з небезпечними виробами та речовинами – 
вибуховими, токсичними, хімічними тощо). 
 
Скорочення: HALE (High Altitude Long Endurance) – клас тривало баражируючих БпЛА (великої 
висоти, довгої тривалості польоту);  

           MALE (Medium Altitude Long Endurance) – клас тривало баражируючих БпЛА 
(середньої висоти, довгої тривалості польоту). 
 
 STANAG 4671 (AJP-3.3) – стосовно вимог до льотної придатності (до 
надійності, резервування, необхідного обладнання) БпЛА з фіксованим крилом масою 
більше 150 кг. Редакція 1 оприлюднена; редакція 2 ратифікована, готується до 
оприлюднення; редакція 3 в процесі узгодження (ратифікації) між країнами НАТО.
 STANAG 4702 (AEP-80) – стосовно вимог до льотної придатності гвинтових 
(вертолітних) БпЛА масою більше 150 кг. Редакція 1 оприлюднена; редакція 2 має 
бути готова до 1-го кварталу 2017 року. 
 STANAG 4703 (AEP-83) – стосовно вимог до льотної придатності міні-БпЛА 
(від 66 Дж енергетичного імпульсу до 150 кг маси). Редакція 1 оприлюднена; 
редакція 2 в процесі ратифікації до середини 2017 року. 
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 STANAG 4746 (AEP-89) – стосовно вимог до льотної придатності гвинтових 
(вертолітних) БпЛА масою до 150 кг. Це новий документ, знаходиться в розробці 
(складність пов’язана з великою різноманітністю конфігурацій БпАК цього класу). 
 STANAG 4737 (AEP-82) – щодо інтеграції озброєння на безпілотні платформи. 
Редакція 1 ратифікована, готується до оприлюднення. 
 Окрім того, існують також стандарти стосовно форматів зображень повітряної 
розвідки: 

STANAG 4545 – формат вторинних зображень; 
STANAG 4607 – формат зображень наземних рухомих цілей; 
STANAG 4609 – стандарт цифрових рухомих зображень;   
STANAG 7023 – стандарт даних первинних зображень повітряної розвідки;   
STANAG 7085 – взаємосумісність каналів передачі даних для систем 

візуального спостереження. 
 Аналіз показує, що можна виділити декілька проблемних питань, пов’язаних зі 

стандартизацією НАТО у галузі безпілотної авіації.  
Головною з таких проблем визнається складність вирішення питань щодо 

управління частотним спектром  (spectrum management) для забезпечення каналів 
передачі даних та управління. Ці складнощі пов’язані з неповною узгодженістю 
підходів різних країн до вибору частотних піддіапазонів, а також з принциповою 
обмеженістю частотних ресурсів, які є необхідними як для комерційних, так і для 
військових застосувань. Зокрема, на рівні експертів НАТО обговорюється питання: 
чи достатнім є зараз і буде в перспективі Ku-діапазон частот (12,5…18 ГГц) для 
передачі даних через супутниковий зв’язок з урахуванням кількості об’єктів 
(платформ), що одночасно діють (БпАК  класів HALE, MALE та тактичних, а також 
винищувачів і вертольотів з відповідним корисним навантаженням, зокрема 
електронно-оптичними та інфрачервоними системами). У зв’язку з обмеженістю 
діапазону в перспективі може виникнути необхідність відмовитися від практики, 
коли кожен об’єкт (платформа) має окремий частотний канал. В цьому контексті 
пропонується залучити фахівців різних країн НАТО для спільної оцінки параметрів 
майбутнього оперативного середовища стосовно таких питань: скільки каналів 
обміну даними буде необхідним в так званому оперативному районі (Operations 
Area) радіусом 300 морських миль (з точки зору як загальної кількості розміщених в 
цій зоні об’єктів, так і одночасно працюючих каналів); якою буде потрібна 
інтенсивність обміну даними; чи можлива розробка стандартизованого плану частот 
(Channel Plan).  

Важливою є також стандартизація базових термінів та визначень у безпілотної 
галузі. Наприклад, продовжується дискусія щодо виправданості синонімічного 
використання термінів ”безпілотний авіаційний комплекс” (Unmanned Aircraft 
System – UAS) та ”дистанційно пілотований авіаційний комплекс” (Remotely Piloted 
Aircraft System – RPAS). Перший з термінів – БпАК (UAS) – використовується у 
більшості керівних документів НАТО. Другий термін – ДПАК (RPAS) – 
застосовується в багатьох національних та міжнародних нормативних документах 
авіаційної галузі (особливо щодо льотної придатності ДПАК та вимог до підготовки 
операторів). Акцент при цьому робиться на те, що це авіаційний об’єкт, який хоч і 
дистанційно, але керується людиною. Окрім цього, широкого розповсюдження в 
популярній літературі та ЗМІ набуло вживання терміну “дрон” (drone), що  
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англійською означає “трутень, джміль”. Окремі фахівці пропонують 
використовувати це слово тільки для мікро- та міні- безпілотників, ДПАК – для тих, 
які мають бути інтегровані до міжнародної системи управління повітряним рухом 
(коли комплексом керує кваліфікований та сертифікований пілот відповідно до 
національних  або міжнародних вимог використання повітряного простору), а БпАК 
– для військових апаратів з застосуванням у виділеному просторі або в зоні 
спеціальних (військових) операцій (коли керування БпАК здійснюється не 
вищезазначеним пілотом, а військовим оператором). Загальної позиції щодо цих 
дефініцій поки що не знайдено. Виявляється, що навіть в одній країні (США) в ВМС 
використовується термін UAS (БпАК), а в Повітряних Силах – RPAS (ДПАК). 
Очевидно, дискусія з термінологічної уніфікації буде продовжена.  

Важливим на перспективу вважають в НАТО й відпрацювання 
стандартизованих підходів до  так званих багатосферних безекіпажних систем. 
Йдеться про уніфікацію вимог до управління безпілотними платформами 
(апаратами без людини) для дії в різних сферах: повітряній, наземній, морській та 
підводній (Multi-Domain (UxV) Unmanned Platform Control). Зараз в НАТО 
здійснюється розробка концептуальної моделі обміну даними для ефективного 
управління такими безпілотними платформами, а також забезпечення їх 
взаємосумісності (Development of a Conceptual Data Model for a Multi-Domain 
Unmanned Platform Control System). По суті робляться перші кроки в напрямку 
створення інтегрованого інформаційного середовища для майбутніх форм збройної 
боротьби зі все більш високим рівнем автоматизації/автономності систем без 
безпосередньої участі людини. Питання стосовно можливості врахування чиннику 
багатосферності в існуючих стандартах або необхідності розробки нових документів 
залишається відкритим. 

В цілому вивчення нормативно-правового регулювання НАТО в галузі 
безпілотної авіації є важливим компонентом інформаційного обміну з Альянсом 
(наряду з аналізом останніх науково-технічних досягнень в цій сфері, а також 
досвіду застосування БпАК). Зокрема, особливості класифікації БпАК і термінології 
в цій галузі враховано при розроблянні національного стандарту ДСТУ В 7371:2013 
"Техніка авіаційна військової призначеності. Апарати літальні безпілотні. Основні 
терміни, визначення понять і класифікація" [5] (набрав чинності з 01 січня 2014 
року), а також у проекті наказу Міністерства оборони України "Про затвердження 
Правил виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної 
авіації України". Деякі вимоги НАТО щодо взаємосумісності при розробці та 
застосуванні БпАК (технічні характеристики каналів передавання розвідувальних 
даних, формати даних тощо) враховано при розробленні Тактико-технічних завдань 
на виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення БпАК (поля бою та 
тактичного).  

В найближчий період базові відомості нормативних документів НАТО в галузі 
БпАК представляється доцільним врахувати (впровадити) в Міністерстві оборони 
(МО) України в рамках формування таких керівних документів: 

нової редакції "Концепції оснащення Збройних Сил України БпАК на період 
до 2025 року" та плану її реалізації; 
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військового стандарту та наказу МО України з питань термінології 

такласифікації БпАК (з урахуванням відповідних вимог НАТО, зокрема  
STANAG 4670); 

тактико-технічних завдань та інших документів в рамках науково-технічного 
супроводження виконання ДКР зі створення вітчизняних БпАК різних класів за 
призначенням та масштабом завдань (з урахуванням основних вимог НАТО щодо 
забезпечення взаємосумісності). 

В більш широкому контексті на середньострокову перспективу 
потребуватимуть нормативно-правового врегулювання такі питання: 

реєстрація та сертифікація безпілотних авіаційних комплексів та літальних 
апаратів; 

створення системи обслуговування БпАК (в тому числі післяпродажного), 
логістики, ремонту та утилізації; 

забезпечення експлуатації БпАК в загальному повітряному просторі; вимоги 
до льотної придатності БпЛА, дотримання норм безпеки, підготовки фахівців. 

Продовження вивчення міжнародного досвіду, в першу чергу НАТО, є дуже 
важливим для якісного вирішення зазначених завдань.  
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У статті запропоновані два способи рішення 
воєнно-економічних багатокритеріальних задач 
вибору перспективних зразків озброєння та 
авіаційної техніки Повітряних Сил Збройних Сил 
України 
 
Ключові слова: перспективні зразки озброєння, критерій воєнно-
економічної ефективності, ресурсний показник застосування зразка 
авіаційної техніки 
 

Аналіз розвитку озброєння провідних країн світу та його застосування у 
сучасних воєнних конфліктах [1…4], свідчить про те, що сучасні вимоги щодо 
підвищення якості існуючих зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) постійно 
зростають. Сучасні умови розвитку Збройних Сил (ЗС) України (застосування 
частин та підрозділів ЗС України на сході України, складна економічна обстановка 
тощо) вимагають від керівництва ЗС та держави в цілому прийняття достатньо 
обґрунтованих, виважених рішень під час формування програм і планів розвитку ЗС 
України. Тому обрані в програмах розвитку ОВТ та ЗС України перспективні зразки 
озброєння повинні задовольняти як вимогам щодо вирішення завдань, які постають 
перед ЗС, так і бути економічно досяжними (реальними). У складних умовах 
забезпечення ЗС України заходи щодо оновлення та удосконалення зразків ОВТ 
визначаються за принципом аналогії чи мінімально необхідної потреби. Особливої 
уваги сьогодні набирають питання, які пов’язані з оновленням та модернізацією 
складних зразків озброєння (танк, літак, корабель тощо), бо вони є достатньо 
ресурсномісткими, але вкрай необхідними в сучасних умовах розвитку ЗС України. 
Наступний плановий рік планується визначити роком Повітряних Сил (ПС) ЗС 
України. Тому заходи в планах та програмах розвитку ПС України щодо оновлення 
та удосконалення парку авіаційної техніки повинні бути достатньо обґрунтованими, 
як в сенсі необхідності їх реалізації у визначені програмами та планами терміни, так 
і в плані економічної їх досяжності в ці періоди. Тобто кожен захід, пов'язаний з 
оновленням та удосконаленням авіаційної техніки, повинен мати воєнно-економічне 
обґрунтування доцільності його включення в план (програму) та практичної його 
реалізації у визначені терміни. 

 © Семененко О.М., Добровольський Ю.Б., Деревянко М.М., 2016 
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Таку задачу можна вирішити за умови визначення та застосування для 

оцінювання та вибору з декілька перспективних зразків авіаційної техніки, критеріїв 
воєнно-економічної ефективності реалізації того чи іншого заходу програм (планів) 
розвитку ПС ЗС України. У загальному вигляді постановка рішення задач вибору 
раціонального перспективного складного зразка авіаційної техніки (літак, ракетний 
комплекс тощо) може бути двох видів: перший – мінімізація витрат при 
фіксованому рівні ефективності зразка; другий – максимізація ефективності при 
фіксованому ресурсному показнику. В більшості провідних країн світу перша 
постановка вважається найбільш адекватною. Формування критерію воєнно-
економічної ефективності згідно задачі першої постановки зводиться до визначення 
ресурсного (економічного) показника. За визначенням, ресурсний показник воєнно-
економічної ефективності являє собою кількісну характеристику для ресурсів, які 
витрачаються для досягнення потрібного рівня ефективності зразка авіаційної 
техніки. Розглянемо підхід до вибору перспективного зразка авіаційної техніки з 
декілька можливих або запропонованих варіантів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з цього напрямку та відповідних 
документів оборонного планування [1…8] показує, що сьогодні, під час нового 
етапу складання документів середньострокового та довгострокового оборонного 
планування воєнно-економічним питанням приділяється значна увага, як у процесі 
формування планових документів, так і під час оцінювання результатів їх виконання 
за плановий період. Зрозуміло, що формуванню перспективних показників стану 
(рівня) озброєння та військової техніки надається дуже значна увага, але 
однозначних поглядів щодо підходу до вирішення даного завдання до теперішнього 
часу не має. В одних документах та планах пріоритет віддається рівню ефективності 
техніки, в інших показнику економії. Це підкреслює актуальність питання, що 
розглядається в статті, бо в ній пропонуються можливі варіанти рішення задачі 
вибору перспективного зразка авіаційної техніки на основі оцінювання показників 
воєнно-економічної ефективності. 

В якості ресурсного (економічного) показника розроблення може 
використовуватися величина витрат (у грошовому еквіваленті), що були виділені на 
досягнення потрібного рівня ефективності. При цьому у практиці існує два 
несумісних підходи щодо формування ресурсного (економічного) показника: 

в якості ресурсного показника застосування обирається показник, який 
враховує пряму вартість вирішення завдань. Наприклад, до ресурсного показника 
вирішення бойових завдань  зразками авіаційної техніки в ході проведення операцій 
можна віднести: вартість втрат зразків авіаційної техніки; вартість використаних 
боєприпасів; вартість експлуатації зразків авіаційної техніки під час підготовки та 
ведення бойових дій тощо;  

в якості ресурсного показника утримання обирається показник, який враховує 
витрати, що пов’язані зі створенням та підтриманням у боєготовому стані протягом 
заданого строку всього складу озброєння літака, необхідного для вирішення 
поставленого завдання визначеним зразком авіаційної техніки. 

Розглядаючи ці показники, можна зробити висновок, що для вирішення 
бойових завдань визначеним зразком авіаційної техніки є ефективним визначення  



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2016. Вип. №12(19) 

20 
 

 
показника першого типу (пряма вартість завдання). Під час вибору даного 
ресурсного показника через незначну вартість витрат на утримання зразків 
озброєння зразка авіаційної техніки в період ведення бойових дій цей показник не 
враховується. Тобто з вищенаведених передумов випливають наступні недоліки 
цього критерію оцінювання воєнно-економічної ефективності: неповна оцінка 
середньорічної вартості його експлуатації, не врахування довговічності оснащення 
тощо. 

У якості другого критерію воєнно-економічної ефективності виступає 
показник вартості створення та утримання у боєготовому стані всього складу 
озброєння зразка авіаційної техніки, необхідної для вирішення поставленого 
завдання визначеним зразком. Таке твердження рівноцінне тому, що очікувана 
вартість витрат відповідає вартості всього озброєння обраного зразка авіаційної 
техніки разом із системою забезпечення, тобто, після вирішення завдання 
визначеним складом озброєння разом із системою забезпечення їм у відповідність 
ставлять нульову залишкову вартість. 

В більшості випадків таке твердження не відповідає дійсності. Але ця модель 
може бути використана для вирішення завдань оцінки зразків озброєння авіаційної 
техніки одноразової дії. У загальному випадку під час реалізації рішень, що були 
отримані за рахунок використання цього критерію, потрібно бути достатньо 
обережним, тому як озброєння та комплекс забезпечення його функціонування, що 
призначені для одноразового використання на початковому етапі ведення бойових 
дій, після виконання ним головних завдань може бути спрямоване для виконання 
інших завдань, тоді це призведе до отримання хибних результатів розрахунків під 
час вирішення задачі вибору найбільш доцільного зразка озброєння. У зв’язку з цим 
співвідношення показника вартості усього складу зброї відповідного зразка 
озброєння авіаційної техніки до показника ефективності рішення одного завдання 
буде невірним. Необхідно зазначити, що кожен із двох показників однаково 
залежить від тактико-технічних елементів (ТТЕ) зразка авіаційної техніки (ТТЕ – 
склад зброї, ступінь захищеності, ступінь технічного обладнання тощо), які 
визначають різні бойові якості складних зразків озброєння (авіаційної техніки). 
Наприклад, ресурсний показник воєнно-економічної ефективності розроблення 
першочергово залежить від ТТЕ зразка авіаційної техніки, що визначають бойову 
стійкість, а вже потім від елементів, що визначають ударну міць. Ресурсний 
показник застосування зразка авіаційної техніки більший вплив має на ударну міць 
зразка озброєння та значно в меншій мірі впливає на його бойову стійкість. 

Через те, що обидва названих критерія окремо один від одного не 
задовольняють вимогам якісного рішення завдання вибору перспективного зразка 
озброєння, виникає проблема багатоваріантності критеріїв або вибору рішень за 
наявності не лише одного критерію. Як відмічалося дослідженнями раніше, поява 
такої ситуації пов’язана з явним спрощенням моделі шляхом обриву її зв’язків з 
більш складною моделлю. При дослідженні окремого елементу зразка авіаційної 
техніки є неможливим його розгляд у збільшеній моделі з обов’язковим 
дослідженням не одного, а декількох завдань з використанням даного зразка 
озброєння, тому як така модель є надто об’ємною та недоцільною. З урахуванням  
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неможливості одночасного використання поєднань обох критеріїв необхідно знайти 
інші способи знаходження рішень щодо вибору перспективного зразка авіаційної 
техніки, або здійснити його оптимізацію за двома наведеними вище критеріями.  

Для знаходження рішення з використанням декількох критеріїв розглянемо 
такі способи: спосіб використання складного критерію та спосіб поступок. 

Тоді умову задачі можна трактувати як вид лінійного упорядкування завдяки 
введенню декартового добутку множин: 

N,ХКN,ХКК 1211 ,                                     (1) 
де N,ХК 11  – множина значень показника прямих витрат; N,ХК 12 - множина 
значень вартості створення та утримання всього озброєння зразка авіаційної техніки. 

Для вирішення такої задачі задамо функцію:  
N,ХКN,ХКV 1211  ,                                         (2) 

 
що відповідає умові 

222221112111 N,ХКN,ХКVN,ХКN,ХКV ,               (3) 
якщо 

222221112111 N,ХКN,ХКN,ХКN,ХК ,                 (4) 
де 21 К,К - значення показників прямих витрат та вартості створення й утримання 
усіх ТТЕ зразка озброєння; 21 Х,Х  – вектор основних ТТЕ першого та другого 
варіанту зразка озброєння; 21 N,N  – кількісна характеристика зброї першого та 
другого варіантів, що забезпечують необхідний рівень ефективності визначеного 
зразка озброєння. 

Таку умову задовольняє складовий критерій – урівноважена сума обох 
показників 

2211 KKV'   ,                                                (5) 
 

де β1 та β2 – деякі вагові коефіцієнти, що відображають вплив К1 та К2 на величину 
складового критерію; при β1=0 – V` виражає вартість створення та утримання усього 
складу ТТЕ зразка озброєння, при 02  - V` відображає кількість прямих витрат. 

Функція переваги, що вводиться повинна за можливістю допускати фізичне її 
трактування, тому приведемо її до виду: 

12
2

1 KKVV ' , при 
2

1 .                      (6) 

Коефіцієнт α визначає кількість операцій, в яких повинен взяти участь 
обраний для розгляду зразок авіаційної техніки з урахуванням ваги або сумарної 
значимості цих операцій. Визначення коефіцієнта α є достатньо складним 
завданням, але використання складового критерію дає можливість вирішити дану 
задачу вибору складу зброї зразка авіаційної техніки шляхом застосуванням способу 
районування, який дозволяє зменшити невизначеність, викликану значними 
вимогами до наявності апріорної інформації.  
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Дійсно, при співставленні певної кількості зразків озброєння, критерій V може 

бути виражений в якості лінійної функції (рис. 1.). Тоді зони AB, BC, CD є зонами 
переваги кожного із варіантів зразка озброєння, відповідно, першого, другого або 
третього варіантів. Якщо є неможливим визначити точне значення величини α, тоді 
можемо здійснити її порівняння з будь-якою величиною визначених зон. 

Під час вибору варіанта озброєння зразка авіаційної техніки за основними 
ТТЕ, відповідно до складеного критерію виду (5) та (6) оптимальний вектор 
основних ТТЕ визначається функцією α та його кінець описує деяку просторову 
криву 

)(ХХ opt .                                                      (7) 
 

 
Рис.1. Порівняння варіантів за складовим критерієм методом районування 

 

В якості другого способу вибору перспективного зразка авіаційної техніки за 
наявності двох критеріїв можна взяти спосіб поступок. Сутність даного способу 
щодо рішення такої воєнно-економічної задачі можна сформувати наступним 
чином: 

знаходимо вектор optХ основних ТТЕ, що мінімізує показник вартості 
створення та утримання усього складу зброї визначеного варіанту зразка озброєння 
за умови фіксованого рівня ефективності виконання ними бойових завдань 

);E( тобто ;EEmin;K зад2  
визначаємо величину поступки 2K ; 
знаходимо X , при якому  

minК
EE

KKK

зад

min

1

222

 .                                          (8) 

К1 
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Так як і для коефіцієнта α, у випадку застосування складного критерію 

важливим у даному критерії є однозначне відображення величини поступки K для 
всіх варіантів зразків озброєння: 

)K(ХХ opt .                                                         (9) 
Кінець вектора optХ описує криву у просторі основних ТТЕ. Треба відмітити, 

що між величиною поступки K  та коефіцієнтом α не існує однозначної 
відповідності. Криві (7) та (9) можуть мати лише одну спільну точку при .K 0  
Перевагою способу поступок над способом використання складового критерію є те, 
що присутня можливість поетапного удосконалення зразка авіаційної техніки 
завдяки оптимізації за кількома критеріями. На практиці давно доведено, що цільові 
функції біля екстремумів мають пологий вигляд та завдяки невеликій поступці 
виникає можливість підвищення значення інших критеріїв. 

Застосування способу поступок обмежене у порівнянні з використання 
складного критерію. Це успішне використання можливе, як для оптимізації 
варіантів обґрунтування потреб у ТТЕ, так і для порівняння варіантів оцінки, тому 
як сфера використання способу поступок обмежена лише оптимізацією. 
Невизначеність в постановці завдань вибору оптимального перспективного варіанта 
зразків авіаційної техніки не ліквідовується критерієм співвідношення загальних 
витрат до вартості створення та утримання, тобто цей критерій для вирішення таких 
задач не є самодостатнім. Складні зразки авіаційної техніки створюються 
(обираються) також за принципом, який передбачає, що крім основних задач вони 
були здатні успішно вирішувати і додаткові. Іноді можна при проектуванні та 
створенні складних зразків авіаційної техніки пожертвувати деякою частиною 
ефективності вирішення основного завдання, з метою підвищення показників 
ефективності вирішення часткових завдань або заради збільшення їх кількості. 
Наявність суперечливих вимог, що випливають із різноплановості бойових завдань 
та умов обстановки, призводять до невизначеності у виборі та формуванні 
узагальненого критерію або до необхідності вибору рішення за декількома 
критеріями. Рішення в цьому разі поставленої задачі вибору пропонується 
здійснювати за допомогою вищенаведених способів: способу поступок та 
використання складного критерію. 

При використанні складного критерію застосовують таку залежність: 

,KК ij
m

j

R

i
ij

j

1 1
                                              (10) 

де m – загальна кількість завдань, для вирішення яких призначений зразок 
озброєння;  Kj – загальна кількість ситуацій, у яких може вирішуватися j-е завдання; 
Kіj – критерій ефективності щодо j-го завдання за і-ої ситуації; βij – ваговий 
коефіцієнт, що виражає важливість j-го завдання та імовірність її вирішення за і-их 
умов. 

Формування відповідного критерію може відбуватися завдяки використанню 
нижченаведених принципів. Принцип недостатніх підстав (критерій Лапласа). В 
ньому використовується критерій рівноцінності поставлених завдань, які необхідно 
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вирішити високотехнологічним зразкам авіаційної техніки та критерій однакової 
ймовірності їх виникнення. Даний підхід суперечить нашим умовам задачі, оскільки 
значення бойових задач за основним призначенням не може відповідати значенню 
додаткових. Відповідно за умов застосування максимального критерію (критерій 
Вальда), необхідна побудова матричної моделі, що містить різноманітні рішення 
(варіанти зразків авіаційної техніки) та множину непередбачуваних чинників 
(співставлення завдань з умовами обстановки), що можуть бути задіяні під час 
використання зразка авіаційної техніки. У якості критерію для кожного варіанту 
зразка авіаційної техніки приймається найбільша величина показника визначення 
потрібного рівня ресурсів з урахуванням всіх поправок щодо умов обстановки та 
видів завдань. Головним його недоліком  є те, що він, як і критерій Лапласа, не 
враховує варіативність важливості завдань. При його застосуванні може виникнути 
ситуація, при якій ТТЕ головних завдань зразка авіаційної техніки будуть 
прирівняні до другорядних. Критерії Севіджа та Гурвица – є модифікацію критерію 
Вальда. Вони мають ті ж недоліки для рішення задачі, що розглядаються в статті. 

Принцип евристичного прогнозування (метод експертних оцінок). Цей метод є 
основою відомої методики “Pattern”, завдяки ньому визначається градація завдань за 
важливістю з урахуванням експертних оцінок спеціалістів. Його суть полягає у 
тому, що декілька незалежних експертних груп спеціалістів розглядають завдання, 
які необхідно вирішити. Кожна з них визначає важливість відповідного завдання, а 
потім узагальнюють результати. Цей метод не є ефективним для відображення 
дійсного прогнозованого майбутнього, що відповідає умовам поставленої задачі, але 
він дозволяє скласти відносне уявлення про нього відповідно до поглядів більшості 
експертів. 

За рахунок використання метода поступок відбувається послідовна 
оптимізація за усіма критеріями з урахуванням градації важливості елементів. 
Умова оптимальності вибору варіанту зразка авіаційної техніки, що визначається за 
допомогою вектора Х  головних ТТЕ, при оптимізації за рахунок застосування 
метода поступок за критерієм К, виглядає так: 

.minK;KKК......KKK
;KККХХ

K)K(min)K()K(min

minopt

111222

11при
     (11) 

Наведені підходи для знаходження рішень за декількома критеріями 
відрізняються від способа поєднання критеріїв, але спільним є те, що в якості 
критеріїв використовуються ресурсні показники воєнно-економічної ефективності. 
Як вже було зазначено, показник визначення рівня необхідних обсягів ресурсів 
воєнно-економічної ефективності виражає певну комбінацію техніко-економічних 
характеристик, що відображають витрати на проектування, виготовлення та 
підтримку у бойовому стані зразка озброєння (комплексу). 

У відповідності до порядку здійснення витрат на створення та утримання ОВТ 
необхідно враховувати наступну класифікацію витрат та техніко-економічних 
характеристик: 

вартість Ср проектних розробок та виконання дослідно-конструкторських і 
науково-дослідних робіт;        
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вартість Сс  створення однотипного або різнопланових зразків авіаційної 

техніки (стала величина для обчислення вартості всіх інших); 
вартість річної Се  експлуатації зразка авіаційної техніки; 
вартість Соі  побудови одиниці боєзапасів або спеціального оснащення зразка 

авіаційної техніки; 
вартість Сб.к.  створення системи, що забезпечить базування зразка авіаційної 

техніки; 
вартість Сб.е. щорічної експлуатації системи базування зразка авіаційної 

техніки. 
Через те, що кожна з тактико-технічних характеристик є складовою показника 

воєнно-економічної ефективності, його можна визначити як комбінацію цих 
характеристик: 

.СCCCCCCK .з.бjВ.к.бjjjсjpji
i

jij 3043321
1

   (12) 

Таким виразом визначається зміст воєнно-економічного та техніко-
економічного блоків воєнно-економічної моделі вибору доцільного зразка авіаційної 
техніки. Можна формулу (12) виразити через скалярний добуток двох векторів, 

,)()( СК                                                        (13) 
де перший вектор )(  виражає першу частину – воєнно-економічну, а другий )С( – 
техніко-економічні характеристики зразка авіаційної техніки. 

Запропоновані способи рішення визначених двох видів воєнно-економічних 
задач із різним за сутністю ресурсним забезпеченням доцільно застосовувати для 
обґрунтування вибору складних зразків авіаційної техніки (таких як літак, ракетний 
комплекс тощо). Тобто тих зразків, які складаються із декількох зразків зброї та 
систем забезпечення. Ці способи не завжди підійдуть до вирішення задач вибору 
зразків більш простої зброї, яка не має додаткових систем, але саме для складних 
зразків зброї вони є цілком придатними та дозволять отримати обґрунтований 
результат. 

ВИСНОВОК. В статті наведені два можливих способи обґрунтування рішень 
щодо вибору перспективних зразків озброєння шляхом вирішення відповідних 
воєнно-економічних завдань за запропонованими критеріями. Дані способи є 
найбільш адекватними для рішення завдання щодо вибору складних зразків 
озброєння (літак, корабель тощо), але можуть використовуватися і для 
обґрунтування більш простих, які складаються із декількох окремих систем. 

Подальшим напрямком досліджень за цими питаннями є організація та 
проведення практичного експерименту і розрахунків на основі реальних практичних 
даних щодо вартості перспективного зразка озброєння та реальної його бойової 
ефективності у різних умовах обстановки виконання бойових завдань. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Марко І.Ю.  Финансирование развития вооружений и военной техники в 2012-м  

 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2016. Вип. №12(19) 

26 
 

 
году будет увеличено. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ak-
inzt.net/ukrarmy/520-27-09-2011. 

2. Основні оборонні аспекти доповіді Президента України [Електрон. ресурс].– 
Режим доступу: www.ukrgold.net/links/21951/21961/. 

3. Цимбал, В.А США: опыт перехода на интенсивный путь развития вооружений 
и военной техники / Внешняя политика Обозреватель", № 6(30), 2003г. 
[Электрон. ресурс].– Режим доступу: 
http://www.rau.su/observer/N28_93/28_14.HTM. 

4.  Программно-целевое планирование развития вооружения и военной техники 
2013г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary. 

5. Баскаков В.В. Военно-экономическая составляющая безопасности страны . 
Монография. М:Министерство обороны Р.Ф., 2008, 211с. 

6. Гордиенко Д.В. Военно-экономическая безопасность государства. Монография. 
Под ред. доктора военных наук, доцента Д.В. Гордиенко. Д.В. Военная  
академия Генерального штаба ВС РФ, 2008, 288 с. 

7. Плюта В.С. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом 
моделировании. -М. : Финансы и статистика, 1989. – 176с. 

8. Системно-концептуальные основы в военно-технической области. Книга I. 
Концептуальные основы и элементы национальной безопасности. / Демидов Б. 
А., Величко А. Ф., Волощук И. В. - К.: TOB "Технологічний парк" - 2004. - 733 
с. 

 
 
Надійшла до редакції 05.11.2016 
Рецензент: доцент Коритько О.І. 
 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2016. Вип. № 12(19) 

27 

 
УДК 629.7.017 
 
АРТЮШИН Л.М., провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, 
професор 
МІРНЕНКО В.І., завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор 
МАВРЕНКОВ О.Є., начальник науково-дослідної лабораторії, доктор технічних 
наук, старший науковий співробітник 
 

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ  
АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 
Представлено результати досліджень по 
розробленню методичного апарату кількісного 
оцінювання технічної досконалості авіаційного 
тренажерного комплексу як узагальненого 
показника його навчальної і економічної 
ефективності та технічного рівня 
 
Ключові слова: авіаційний тренажерний комплекс, технічна 
досконалість, навчальна ефективність, економічна ефективність, 
технічний рівень, точка "ідеалу" критеріального простору 

 
Актуальність проблематики кількісного оцінювання досконалості авіаційних 

тренажерних комплексів (АТрК) обумовлюється, насамперед, завданням порівняння 
альтернативних їх зразків та вибору кращих варіантів при оснащенні Збройних Сил 
України. 

За відомим на сьогодні методичним підходом оцінювання АТрК здійснюється за 
складовими, що визначають якість та повноту навчання (підтримання навичок) льотного 
складу – навчальну ефективність, а також фінансові витрати, пов’язані з таким навчанням 
(підтриманням навичок), – економічну ефективність [1, 2]. При такому підході поза 
увагою залишається оцінка якості АТрК як складної технічної системи. 

Авторами пропонується представляти технічну досконалість АТрК як комплексну 
узагальнену характеристику, яка поряд з навчальною та економічною ефективністю 
включає якість АТрК як складної технічної системи – його технічний рівень. 

Структуру складових пропонованого узагальненого показника технічної 
досконалості АТрК наведено на рис. 1. 

Навчальна ефективність АТрК характеризується, насамперед, показниками 
кількості вирішуваних на тренажері завдань, якістю імітації цих завдань, пропускною 
здатністю тренажера як системи навчання, функціональними можливостями щодо 
автоматизації процесу навчання та контролю якості такого навчання [1, 2]. 

Економічна ефективність АТрК характеризується економічним ефектом від його 
використання, що визначається показниками вартості години експлуатації тренажера, 
вартості часу експлуатації імітуємого ЛА, часом, необхідним на підготовку льотного 
складу, часом наробітку тренажера на рік [1, 2]. 

 
 © Артюшин Л.М., Мірненко В.І., Мавренков О.Є., 2016 
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Рис. 1. Структура складових узагальненого показника технічної досконалості  

авіаційного тренажерного комплексу 
 
Технічний рівень АТрК визначається, насамперед, характеристиками системи 

візуалізації, системи рухливості, програмного комплексу, імітатора кабіни екіпажу, 
робочого місця інструктора та експлуатаційними характеристиками тренажера. 

Комплексним показником, який характеризує технічний рівень АТрК 
прийнято коефіцієнт військово-технічного рівня (КВТР), що визначає ступінь 
(рівень) якості зразка, як складної технічної системи (СТС), по відношенню до 
базового (еталонного) зразка (аналога). 

Математичний апарат розрахунку КВТР АТрК засновуються на 
методологічному апараті кваліметрії – теорії, що займається проблематикою 
кількісних оцінок якості об’єктів (виробів, зразків тощо) [3…6]. В основу 
математичного апарату покладено зіставлення визначальних показників технічної 
досконалості (ПТД) оцінюваного та базового АТрК. 

Під визначальними розуміють ПТД (ТТХ), що мають найбільший 
(вирішальний) вплив на ефективність застосування АТрК за його цільовим 
призначенням. 

Таким чином, розрахунок КВТР АТрК ( ВТРK ) засновується на математичному 
апараті оцінювання технічного рівня (якості) СТС по співвідношенню визначальних 
ПТД (ТТХ) оцінюваного й базового (еталонного) АТрК з урахуванням відносної 
важливості цих показників. 

Математична модель для оцінювання технічного рівня АТрК описується 
формулою: 
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де k – коефіцієнт вагомості k-ої функціональної підсистеми АТрК, який 

оцінюється, як такий, що 1
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k
k ; ki  – коефіцієнт вагомості i-го ПТД (ТТХ) k-ої 

функціональної підсистеми АТрК, який оцінюється, як такий, що 1
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кількість функціональних підсистем оцінюваного АТрК; Nk – кількість визначальних 
ПТД (ТТХ) k-ої функціональної підсистеми оцінюваного АТрК; баз

kiki ,  – 
приведені значення i-го ПТД (ТТХ) k-ої функціональної підсистеми оцінюваного та 
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баз
kiki XX ,  – натуральні значення i-го ПТД (ТТХ) k-ої функціональної підсистеми 

оцінюваного та базового АТрК, відповідно. 
 

При цьому зразок АТрК подається у вигляді складної технічної системи, яка 
утворюється із функціонально зв’язаної сукупності підсистем. Кожна з таких 
функціональних підсистем характеризується сукупністю множин її власних 
показників, параметрів (тактико-технічних характеристик), які узагальнюють в собі 
весь спектр можливостей АТрК виконувати функції за цільовим призначенням. 

Розрахунок КВТР АТрК засновується на принципі функціональної 
декомпозиції та тонкоструктурного порівняльного аналізу визначальних ПТД (ТТХ) 
АТрК. Проведення цього аналізу передбачає побудову багаторівневої ієрархічної 
структури ПТД (ТТХ) та виділення з них визначальних. 

Для АТрК доцільно виділити три рівні ієрархії: 
1 рівень – рівень мети структурної декомпозиції АТрК; 
2 рівень – рівень функціональних підсистем АТрК, що відповідають його 

цільовому призначенню; 
3 рівень – рівень показників (характеристик, параметрів)  функціональних 

підсистем АТрК. 
Дерево ієрархій для визначання КВТР АТрК у загальному вигляді наведено на 

рис. 2.  
На першому рівні ієрархії визначається мета структурної декомпозиції АТрК – 

оцінювання технічної досконалості АТрК за показником КВТР у відповідності до 
його цільового призначення. 

 , якщо збільшення i-го ПТД (ТТХ) k-ої функціональної 
підсистеми АТрК відповідає збільшенню його технічної 
досконалості; 

 

 , якщо збільшення i-го ПТД (ТТХ) k-ої функціональної 
підсистеми АТрК відповідає зменшенню його технічної 
досконалості. 
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Рис. 2. Загальний вигляд дерева ієрархії для визначання КВТР АТрК 
 

На другому рівні ієрархії визначають основні функціональні підсистеми 
АТрК, що обумовлюють його структуру як СТС та відповідають його цільовому 
призначенню. 

На третьому рівні ієрархії розглядають показники (характеристики, 
параметри) кожної окремої функціональної підсистеми АТрК (їх кількісні значення 
або якісні градації), що роблять визначальний вплив на рівень технічної 
досконалості АТрК у відповідності до його цільового призначення. 

Ієрархічну структуру АТрК для визначення його КВТР наведено на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Ієрархічна структура авіаційного тренажера для визначення його коефіцієнта 
військово-технічного рівня 

 

1рівень 

2рівень 

3рівень 

КВТР АТрК 
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На рівні функціональних підсистем АТрК доцільно розглядати такі з них: 

підсистема візуалізації; підсистема рухливості; програмний комплекс; імітатор 
кабіни екіпажу; підсистема експлуатаційних характеристик тренажера. 

У підсистемі візуалізації визначальними ПТД є: тип системи візуалізації; 
сектори проектування (кути огляду у вертикальній та горизонтальній площинах); 
кількість проекторів; розв'язальна здатність; частота кадрів. 

У підсистемі рухливості визначальними ПТД є: кількість ступенів свободи; 
тип виконавчих механізмів; швидкодія (час реакції виконавчого механізму). 

Визначальними ПТД програмного комплексу є: рівень адекватності імітації 
реальним режимам польоту; кількість процесорів; швидкодія (кількість 
обчислювальних операцій за секунду); пропускна здатність локальної мережі. 

Технічна досконалість імітатора кабіни характеризується рівнем адекватності 
інформаційно-керуючого поля імітатора реальній кабіні екіпажу. 

Визначальними експлуатаційними характеристиками АТрК є: максимальна 
споживальна потужність; нормальна споживальна потужність; час безперервної 
роботи;  мінімально необхідна площа приміщення; мінімально необхідна висота 
приміщення; призначений строк служби; час напрацювання на відмову. 

Загальну структурну схему методики оцінювання технічної досконалості 
АТрК наведено на рис. 4. 

На першому етапі здійснюється формування групи експертів – досвідчених 
представників льотного складу та фахівців з проблематики системного аналізу, 
оцінювання ефективності застосування та якості складних військово-технічних 
систем авіаційного призначення. 

На другому етапі здійснюється процедура експертного оцінювання: 
якості вирішуваних завдань – за бальною шкалою від 1 до 10; 
вагових коефіцієнтів показників, що визначають рівень автоматизації процесу 

тренування – експертним методом попарного співставлення; 
вагових коефіцієнтів показників, що визначають відносну кількість 

оцінюваних вправ – експертним методом попарного співставлення; 
вагових коефіцієнтів функціональних підсистем АТрК (коефіцієнти k  у 

формулі (1)) – експертним методом попарного співставлення; 
вагових коефіцієнтів ПТД (ТТХ) функціональних підсистем АТрК 

(коефіцієнти ki  у формулі (1)) – експертним методом попарного співставлення. 
На третьому етапі формується масив вихідних даних, що включає результати 

експертного оцінювання попереднього етапу та кількісні значення ПТД (ТТХ) 
АТрК. 

На четвертому етапі за відомими математичними моделями та алгоритмами 
здійснюється розрахунок визначальних показників технічної досконалості АТрК – 
навчальної ефективності (ЕН), економічної ефективності (ЕЕ) та технічного рівня 
(КВТР). 

На п’ятому етапі виконується розрахунок узагальненого показника технічної 
досконалості АТрК ( ТІD ) як відстані  до точки "ідеалу" у нормованому 
тривимірному критеріальному просторі "навчальна ефективність – економічна 
ефективність – технічний рівень". 
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Рис. 4. Методика оцінювання технічної досконалості авіаційного тренажерного 

комплексу 
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Узагальнений показник технічної досконалості q-го АТрК представляється як 

відстань ТІ
qD  до точки "ідеалу" у нормованому тривимірному критеріальному 

просторі "навчальна ефективність – економічна ефективність – технічний рівень": 
 

                222 )0,1()0,1()0,1(
qqq ВТРEН

ТІ
q KEED , (2) 

 
де 

qНE , 
qEE , 

qВТРK  – нормовані показники навчальної ефективності, економічної 
ефективності та технічного рівня q-го АТрК, відповідно. 

Процедура нормування здійснюється для приведення показників різної 
фізичної природи до єдиної шкали виміру за такою узагальненою формулою [6,7]: 

 

         
minmax

min

kk
kkk , (3) 

 
де k – нормоване значення показника; maxk – максимально можливе значення 
показника; k – натуральне значення показника; mink – мінімально можливе значення 
показника. 

Представлена методика дозволяє здійснювати вибір кращого зразка АТрК за 
умовою мінімуму відстані до точки "ідеалу" у нормованому критеріальному 
просторі: 
                                                           ТІD   min. 

Графічна інтерпретація процедури вибору кращого зразка АТрК представлена 
на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Графічна інтерпретація процедури вибору кращого зразка авіаційного 
тренажерного комплексу 
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При цьому "ідеальною" приймається точка нормованого критеріального 

простору з узагальненим показником технічної досконалості, що має координати 
(1,0; 1,0; 1,0). 

Подальші дослідження за представленим методичним підходом доцільно 
спрямувати на вирішення задачі підтвердження достовірності оцінок технічної 
досконалості АТрК та мінімізації негативного впливу суб’єктивних факторів при 
застосуванні експертних методів оцінювання окремих параметрів (характеристик) 
тренажерів. Розроблення надійної системи тестування (перевірки) розглядається 
авторами як самостійний етап роботи, який безумовно являється органічним 
продовженням вирішення загальної задачі впровадження представленої методики 
оцінювання технічної досконалості АТрК. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТІВ  

У КОНСТРУКЦІЯХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 
 

Розглянуто результати аналізу використання 
композитних матеріалів у конструкції перспективної 
безпілотної авіаційної техніки 
 
Ключові слова: композитний матеріал, матриця, наповнювач, безпілотний 
літальний апарат, дальність польоту, стартова маса 

 
Композитні матеріали являють собою металеві і неметалеві матриці із заданим 

розподілом у них наповнювачів (волокон, дисперсних часток та ін.) та дозволяють 
ефективно використовувати індивідуальні властивості складових композиції. При 
цьому, здійснюючи комбінування об'ємного вмісту компонентів, можна отримувати 
матеріали із заданими показниками міцності, абразивної стійкості, жарової міцності, 
модуля пружності, корозійної стійкості [1]. 

Композитні матеріали у конструкціях вузлів літальних апаратів активно 
використовуються протягом останніх десятиліть. До середини 80-х років виробники 
авіаційної техніки використовували композитні матеріали у вторинних структурах 
планера (окрайки крил і кермових поверхонь тощо), але з часом з композитів почали 
виготовлятися частини літальних апаратів, наприклад, хвостові оперення літаків 
Airbus A320 (1988 р.) та Boeing 777 (1995 р.), а Boeing 787 (2011 р.) є першим 
авіалайнером, у якому композитні матеріали складають частку близько 50% від ваги 
літака (без урахування двигунів) [2]. 

Досягнення в розробці і створенні композитних матеріалів відкривають шляхи 
створення і стрімкого розвитку принципово нових видів авіаційної техніки і озброєння. 
Завдяки своїм властивостям, таким, наприклад, як підвищена міцність, корозійна 
стійкість та легкість, композитні матеріали набули широкого застосування при 
побудові безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Так, на розробленому ще у радянські 
часи тактичному БпЛА типу Ту-143, зі складу безпілотного авіаційного комплексу  
ВР-3 "Рейс", композитні матеріали на основі склотекстоліту стільникової структури 
використовувались лише для виготовлення носового відсіку Ф-1 фюзеляжу та 
обтічників радіоантен [3], а у конструкції сучасних БпЛА, таких як А1-СМ "Фурія", 
виробництва вітчизняного ТОВ “НВП “Атлон Авіа”, частка композитних матеріалів 
складає 98% від маси планера цього літака. 
© Богославець С.О., Ладик М.О., 2016 
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Приклади використання композитних матеріалів у конструкціях існуючих і 
перспективних БпЛА іноземної та вітчизняної розробки наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Приклади використання композитних матеріалів в існуючих БпЛА 

 

Тип БпЛА Виробник  
(розробник) Елементи конструкції 

 

1 2 3 
Ту-143 (ВР-3 "Рейс") КБ "Туполев", СРСР Носовий радіопрозорий конус корпусу, 

обтічник хвостової частини корпусу, 
обтічник радіоантен 

Ту-123 (ВР-2 "Стриж") 
Ту-223 (ВР "Рейс-Д") КБ "Туполев", Росія 
Darkstar "Локхид", "Боинг", США Фюзеляж, крило, оперення, кермові 

поверхні, обшивка, шасі, обтічники, 
корпус оптико-електронної станції 

Sperwer "SAGEM", Франція Силові елементи корпусу (за 
виключенням силових балок кріплення 
двигуна і цільового спорядження), 
крило, оперення, кермові поверхні, 
обшивка, шасі 

Стрепет-М ДП "ЧАРЗ", НТУ "ХАІ", 
Україна 

Силові елементи корпусу, крило, 
оперення, кермові поверхні, обшивка, 
стійки шасі, елементи катапульти 

Стрепет-П 
Стрепет-ЛК 
Стрепет-С,  
Стрепет-Л (ЛЛ) 

Корпус (окрім силових балок хвостового 
оперення і моторної рами) 

Bird Eye 400 ІАІ, Держава Ізраїль Корпус, крило, оперення, обшивка 
Р-100, Р-400, Р-600 КБ "ЮАвіа", Україна Корпус (окрім моторної рами), крило, 

оперення, обшивка 
Моноліт-1, Моноліт-2 "Укравіаремонт", 

Україна 
Обтічник двигуна, корпус кільцевого 
обтічника гвинтового рушія 

ZALA 421-08, ZALA 421-
04М, ZALA 421-16 

ZALA AERO, Росія Корпус типу "літаюче крило", кінцівки 
крила 

ZALA 421-02 Корпус БпЛА, корпус оптико-
електронної станції, несучий гвинт 

Аіст, Бекас, Фазан, Сапсан, 
Поіск-2, Беркут, ЧиЖ-L, 
Воробей, Сова-L 

НТУ "ХАІ", НДІ ПФМ 
ХАІ, Україна 

Корпус (окрім балок кріплення 
хвостового оперення і моторної рами), 
оперення, обшивка, шасі (опори), знімні 
люки і капоти, корпус оптико-
електронної системи 

LUNA EMT, Німеччина Корпус, крило, оперення, обшивка, 
літаковий гвинт 

Ремез-3, Альбатрос-4К, 
Ястреб, БпЛА "10" 

НПС "Зліт", Україна Корпус, крило, оперення, обшивка, 
опори шасі, обтічник гвинта кільцевого 
рушія, елементи катапульти 

Надія НАУ, ДНДІА, Україна Корпус схеми "літаюче крило", обтічник 
гвинта кільцевого рушія 
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1 2 3 
Кажан НТК "Експерт", Україна Корпус, крило, оперення, транспортно-

пусковий тубус 
Neuron Euro Корпус, крило, оперення, стійки шасі 
X-45A, X-47A Boing,  

Northrop Grumman, США 
Корпус типу "літаюче крило" 

Griffon Aerospase Cполучені Штати Америки Корпус, крило, оперення, обшивка, 
літаковий гвинт MQM-170A Qutlaw 

RQ-4A Global Hawk 
Небо-1, Небо-2 НВО "Небо України" Корпус БпЛА, корпус двигуна, крило, 

опори шасі, обшивка 
АВІА-1Е КБ АВІА", Україна Корпус, крило, оперення 
Кажан, Кажан-2 ТОВ НВП "Укртехно-

Атом", Україна, Росія 
Корпус (окрім моторної рами), крило, 
оперення, обшивка 

SKUA DENEL AERО, ЮАР Весь планер, окрім вузлів кріплення 
реактивного двигуна 

RQ-3A "Darkstar" Lokheed Martin, США Корпус, крило, оперення, обшивка шасі 
HERTI, Taranis BAE Systems, Англія Корпус, крило, оперення, шасі 
Рубеж "Аэрон", Росія Корпус, крило, оперення, обшивка шасі 
А1-СМ "Фурія" ТОВ "Атлон Авіа", 

Україна 
Весь планер, окрім нервюр 

 

Аналіз даних з табл. 1 свідчить, що вагова частка композитних матеріалів у 
конструкціях планерів (корпус, крило, оперення, рульові поверхні, шасі, а також 
повітряний або несучій гвинт) різних зразків БпЛА може становити величину 
приблизно від 10% до 98% від маси планера, що зменшує вагу літальних апаратів, а 
також зменшує радіолокаційну помітність у польоті під час виконання бойових 
завдань. При цьому економія маси, що отримується при використанні композитних 
матеріалів, дозволяє збільшити максимальну дальність і тривалість польоту БпЛА, або 
збільшити цільову навантагу, тим самим розширивши його бойові можливості. 

З метою оцінювання впливу використання композитних матеріалів у конструкції 
БпЛА на дальність його польоту проведемо порівняння дальності польоту 
гіпотетичного БпЛА, виконаного у двох варіантах: з повністю металевим планером та з 
композитними матеріалами. 

Аеродинамічна схема гіпотетичного БпЛА – "безхвістка" з трапецієподібним у 
плані крилом, внутрішніми відсіками для цільового спорядження/озброєння та двома 
зовнішніми точками підвішування авіаційних керованих ракет (рис. 1). 

Основні тактико-технічні характеристики гіпотетичного БпЛА:  
розрахункова горизонтальна дальність польоту, км                55; 
розрахункова висота застосування, м                       2500; 
швидкість польоту БпЛА, км/год                 900; 
сумарна маса бортової радіоелектронної апаратури, кг              40; 
маса цільового спорядження/бойова навантага, кг               70.  
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Для проведення оцінювання впливу використання композитних матеріалів на 
дальність польоту БпЛА обрано розповсюджені матеріали з відомими 
характеристиками [4]: 

відсіки конструкції корпуса БпЛА виготовлені з алюмінієвого сплаву АМГ-6; 
однорежимний реактивний двигун виконано зі сталі 30ХГСА; 
композитний матеріал – карбоволокніт з епоксидною матрицею й 

наповнювачем у вигляді вуглецевих волокон з щільністю 1460 кг/м3. 
 

 
 

Рис. 1. Схема базового варіанта гіпотетичного БпЛА 
(1 – носовий обтічник; 2 – відсік бортового обладнання; 3 – паливний бак; 4 – відсік цільового 

спорядження; 5 – хвостовий обтічник; 6 – оперення; 7 – крило; 8 – відсік озброєння; 9 –
 повітрозбірник двигуна; 10 – шасі; 11 – озброєння на зовнішніх вузлах підвішування) 

 
Результати порівняння масових показників варіантів БпЛА з різними 

матеріалами конструкції наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
Масові характеристики БпЛА з різними варіантами конструкції 

 

Елемент літального апарату 

Маса, кг 
(у варіантах конструкції з різних матеріалів) Різниця мас, кг 

метал композит Δm 

Планер літального апарату 44,363 27,001 17,364 

Авіаційний двигун 61,405 26,334 35,071 

БпЛА у стартовій конфігурації 290,900 238,829 52,071 
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Отже, при застосуванні композитних матеріалів у конструкції планера та двигуна 
злітна маса літального апарату зменшується з 290,9 кг до 238,8 кг, що відповідає 17,9% 
від стартової маси початкового варіанту. 

Визначення зміни дальності польоту БпЛА виконано згідно з відомими 
методиками [5, 6], а результати надано на рис. 2 у вигляді графіку залежності 
максимальної дальності польоту БпЛА від його злітної маси. 

Аналіз графіка залежності на рис. 2 показує, що при зменшенні стартової маси 
БпЛА Δm = 52,1 кг за рахунок використання композитних матеріалів відбувається 
збільшення максимальної дальності польоту величину ΔD = 13,6 км до значення 
Dmax = 68,6 км. 

За рахунок застосування композитних матеріалів в конструкції БпЛА є 
можливість розширення переліку цільового спорядження, яке встановлюється на борту 
літального апарату при збереження базової дальності польоту. Так, на розвідувальному 
БпЛА при зменшенні маси планера і двигуна на Δm = 52,1 кг можна окрім оптико-
електронної станції додатково використовувати на літальному апараті таке обладнання, 
як засоби радіо і радіотехнічної розвідки, ретранслятори тактичного радіозв’язку, 
прилади радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки тощо. 

 

Рис. 2. Графік залежності максимальної дальності польоту  
БпЛА від його злітної маси 
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Таким чином, частка композитних матеріалів у конструкціях сучасних і 
перспективних БпЛА може становити величину близько 100%, що значно зменшує 
стартову масу літального апарату та, при збереженні габаритних розмірів і запасу 
палива, дозволяє поліпшити їх льотно-технічні характеристики, зокрема збільшити 
дальність польоту або перелік цільового спорядження, а завдяки цьому – розширити 
бойові можливості БпАК будь-яких класів за призначенням (розвідувальних, ударних, 
ретрансляторів, РЕБ, транспортних та інших). 
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Існуючі методики оцінки ефективності застосування некерованих авіаційних 

засобів ураження (АЗУ) по наземним цілям не забезпечують повну оцінку нанесених 
їм збитків. Основною причиною цього є те, що цілі, які розташовані на певній 
площині, є неоднорідними за ступенем ураження, а саме груповими та площинними. 
При застосуванні АЗУ по визначеній цілі, інші цілі також можуть бути уражені, але 
з різним ступенем ураження. 

Більш ранні публікації авторів даної статті були присвячені дослідженню 
ефективності вибухових пристроїв об’ємно-детонуючої дії [1…3]. Метою даної 
статті є визначення критеріїв ураження одинарних, групових і площинних об’єктів 
(неоднорідних за ступенем ураження) та визначення межі постійних рівнів їх 
ураження. Ураження об’єктів залежить від надлишкового тиску ударної хвилі  ΔP1, 
відстані від місця вибуху – R, типу об’єкту та маси вибухової речовини. 

В якості об’єктів ураження в статті розглядаються типові об’єкти, що 
розташовані на аеродромах постійного базування. Ефективність ураження цих 
об’єктів може бути визначена за загально прийнятими оцінками, що відповідають 
таким ступеням ураження: за типом A – об’єкт знищений; за типом B – об’єкт 
виведений з ладу; за типом C – об’єкт пошкоджений. 

В залежності від величини надлишкового тиску ударної хвилі ΔP1 ступінь 
ураження об’єкту буде різним. Так, наприклад, для бойового літака ураження за 
типом A означає пошкодження планеру, деформацію силових та несучих елементів 
 конструкції планеру. Літак не може бути відновленим або відновлюється шляхом 
проведення капітального ремонту. При ураженні за типом B на літаку виводяться 
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з ладу бортові системи, можливе часткове пошкодження скла ліхтаря літака. 

Відновлення працездатності літака при цьому можливе шляхом проведення 
середнього ремонту. При ураженні літака за типом C  можливе ураження планеру 
літака уламками АЗУ, пошкоджуються антени бортового радіотехнічного 
обладнання літака та інше. Приведення літака до працездатного стану в цьому разі 
здійснюється шляхом проведення поточного та дрібного ремонтів. Таким же чином 
можна описати ушкодження інших типових об’єктів. 

За вихідними даними [4] був проведений аналіз ураження типових об’єктів в 
системі “тип об’єкту – надлишковий тиск ΔP1”. 

Середні величини ΔP1, типи об’єктів та їх ступінь ураження в залежності від 
ΔP1 наведені на рис.1. В якості типових об’єктів розглядаються: 1 – ударний 
вертоліт масою 6…8 тон; 2 – спеціальна автомобільна техніка забезпечення польотів 
масою10…15 тон, 3 – аеродромні споруди; 4 – засоби радіотехнічного забезпечення 
польотів; 5 – ударні літаки масою 20…30 тон, 6 – автозаправники пального масою 
25…30 тон. 

 
Рис. 1. Залежності межі уразливості типових об’єктів від надлишкового  
тиску, типу об’єкту та ступенів ураження:   – ступінь ураження А; 

  – ступінь ураження В;  – ступінь ураження С  
 
За відомими або розрахованими значеннями надлишкового тиску ударної 

хвилі можна оперативно отримати результати ураження об’єктів. 
Так, наприклад, при величині надлишкового тиску ΔP1 = 38 кПа за типом C 

будуть уражені всі шість об’єктів, за типом B – з 1 по 5-й об’єкти, а за типом A –  
з 1 по 3-й об’єкти. При величині надлишкового тиску ΔP1 = 25 кПа за типом C – 
уражаються з 1 по 5-й об’єкти, за типом A, B – 1 та 2-й об’єкти. 

Таким чином, використовуючи залежності, які наведені на рис. 1, при 
нанесенні удару по визначеному об’єкту можна оперативно визначити можливий 
ступінь ураження інших об’єктів. 

Для визначення радіусів ураження некерованими АЗУ типових об’єктів при 
відомих величинах надлишкового тиску ударної хвилі пропонується наступне. 

Відомо, що формула Садовського для визначення надлишкового тиску ΔP1 
при наземному вибуху тротилу має вигляд [5] 
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де ω – маса вибухової речовини, кг; R  – відстань від центру вибуху до об’єкту, м; 
ΔP1 – надлишковий тиск на фронті ударної хвилі на відстані R, атм.  

Згідно з [1…4] третя складова формули (1) впливає на результат розрахунків 
лише при відстані від центру заряду 051 R,R , де R0 – радіус заряду вибухової 
речовини. На великих відстанях, при 051 R,R , цю складову можна не враховувати. 
Враховуючи це припущення формулу Садовського відносно R можна представити у 
вигляді відомого квадратного рівняння 
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Враховуючи вище наведене радіус ураження некерованими АЗУ типових 

об’єктів може бути визначений за допомогою виразу  
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Для вищезазначених типових об’єктів за допомогою виразу (5) були проведені 
розрахунки радіусів їх ураження некерованими АЗУ за типами А, В і С, результати 
яких наведені на рис. 2 та 3. При цьому були використані такі вихідні дані та 
припущення: АЗУ фугасної дії з масою вибухової речовини 220 кг та 330 кг в 
тротиловому еквіваленті; при ударі по об’єктах залпом або серією не враховувався 
додатковий вплив інших АЗУ, а також дія на об’єкти уламків, що утворюються при 
руйнуванні корпусу АЗУ.  

 

    
 

Рис. 2. Залежність радіусу ураження 
об’єктів від ступеня ураження  
при вибуху заряду масою 220 кг  

Рис. 3. Залежність радіусу ураження 
об’єктів від ступеня ураження  
при вибуху заряду масою 330 кг 
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Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
запропонований методичний підхід може бути використаний при 

прогнозуванні ефективності нанесення удару по наземних групових та площинних 
неоднорідних за уразливістю об’єктах, а також при дослідженні і визначенні оцінок 
ефективності нових некерованих АЗУ; 

використання критерію за надлишковим тиском ударної хвилі ΔP1 розширює і 
доповнює існуючі методики оцінки ефективності некерованих АЗУ при ураженні 
наземних цілей та надає можливість, в першу чергу, заздалегідь спрогнозувати та 
оцінити ефективність вогневого впливу АЗУ; 

оцінка ефективності здійснювалася при умові застосування одного АЗУ без 
врахування того, що удар по наземній цілі, як правило, здійснюється залпом або 
серією. В цьому випадку оцінка ефективності буде більш складною і потребує 
врахування дії ударних хвиль і уламкового поля інших АЗУ та є подальшим 
напрямком досліджень. 
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НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

У статті наведено пропозиції щодо обрису та 
обладнання літака-винищувача нового покоління на 
основі аналізу бортового обладнання 
багатофункціональних літаків-винищувачів 
провідних країн світу, а також можливі шляхи 
вирішення завдань підвищення бойової 
ефективності літаків-винищувачів, які є на 
озброєнні в Збройних Силах України  
 
Ключові слова: багатофункціональний літак-винищувач нового 
покоління, ознаки обрису бортового інтелекту управління, структура 
гібридної експертної системи, інформаційна модель зовнішньої та 
внутрішньо бортової обстановки 

 
Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території України, 

розпалювання Росією збройного конфлікту в східних її регіонах, руйнування 
системи світової та регіональної безпеки, а також принципів міжнародного права 
зумовлюють перегляд та уточнення поглядів української держави щодо подальшого 
розвитку власних Збройних Сил (ЗС) [1…4]. Вже сьогодні керівництво держави 
переходить від тенденцій постійного скорочування ЗС України до якісного 
нарощування їх бойового складу. 

Одним з головних шляхів підвищення боєздатності ЗС України сьогодні є 
розроблення нової та модернізація існуючої авіаційної техніки. В провідних країнах 
світу цьому питанню приділяється дуже значна увага [1…13], бо досвід минулих 
війн та збройних конфліктів показує, що найголовнішим фактором успішного 
застосування своїх військ є перевага в повітрі над противником. 

Сучасний винищувач здатен ефективно виконати поставлене бойове завдання 
тільки за умов обладнання його новітніми системами (засобами) наведення та 
ураження, а також системами протидії та захисту літака. Наявність або можливість 
встановлення на літаку-винищувачі такого обладнання дозволить йому ефективно 
виконувати значний перелік завдань. Тому перспективним напрямком розвитку та 
модернізації літаків-винищувачів є напрямок створення сучасних 
багатофункціональних літаків-винищувачів, які будуть універсальними для  
 © Водчиць О.Г., Паутинка В.М., Семененко Л.М., 2016 
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бойового застосування як по наземним так і по повітряним об’єктам.  

Аналіз останніх публікацій з цього напрямку свідчить про активні 
дослідження провідних країн в сфері модернізації та розробки нових 
багатофункціональних літаків-винищувачів (США – F-22, Росія – Су-35С, Франція – 
Міраж F-1) [5…10]. Кожна з країн, яка займається питаннями створення 
багатофункціональних літаків-винищувачів нового покоління, обирає свої шляхи 
досягнення визначеної мети. Одні йдуть шляхом глобальної інтеграції та 
модернізації бортового обладнання вже існуючих літаків, інші розробкою нових, які 
комплектуються бортовим обладнанням та системами нового покоління. Але 
погляди на обрис та структурно-логічну побудову бортового обладнання багато в 
чому співпадають за своїм змістом. Тому розглянемо загальні основи побудови 
обрису та структури бортового обладнання багатофункціональних  
літаків-винищувачів нового покоління.  

Досвід формування багатофункціональних літаків винищувачів (F-22, 
Су-35С, F-1) [5…10] показує, що подібний літак нового покоління повинен мати 
повну апаратно-програмну підтримку, чим буде радикально відрізнятися від 
існуючих літаків. Відмінною особливістю нового винищувача повинно бути 
проектування його під спіральну модель життєвого циклу, на відміну від сьогодні 
існуючу лінійну модель.  

До головних ознак обрису бортового інтелекту управління перспективного 
літака-винищувача можна віднести: основну роботу з оцінки зовнішньої обстановки 
та визначення поточного завдання польоту повинен виконувати льотчик, 
використовуючи візуальну інформацію з позакабінного простору та поточну 
директивну інформацію – з радіо- та телекодових ліній зв’язку "борт-борт", "земля-
борт" та з кабінних індикаторів); 

У склад алгоритмічного забезпечення літаків цього рівня повинні увійти 
алгоритми ситуаційного усвідомлення екіпажем (алгоритми, які показують на 
кабінних індикаторах взаємне розміщення літаків своєї групи, літаків противника, 
безпосередньо погрожуючих повітряних і наземних цілей) та алгоритми, що 
оповіщають льотчика про технічний стан бортових вимірювальних і виконуючих 
пристроїв та виробляють рекомендації щодо усунення їх несправностей 
(локалізація, реконфігурація), а також алгоритми формування рекомендацій 
виконання поточного завдання вильоту, у тому числі атаки, повернення на основний 
або запасний аеродроми. 

Алгоритми льотчика за вибором поточної цілі польоту (типової ситуації або 
типової бойової ситуації) носять евристичний характер. Їх формування, оцінка 
реалізації, оцінка достатності інформації в кабіні літака для визначення (вибору) 
льотчиком поточного завдання польоту повинні проводитися на дослідному стенді 
(на універсальних цифрових-обчислювальних машинах (ЦОМ) зі спеціалізованим 
програмним забезпеченням). Для перспективного багатофункціонального  
винищувача слід виділити дві передпольотні, три польотні типові ситуації та дев’ять 
типових бойових ситуацій (ТБС) [11]. 

Типові польотні та предпольотні  ситуації (ТС) – це зліт, посадка, маршрут, 
передпольотне тренування, контроль та діагностика бортової апаратури. 
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Типові бойові ситуації (ТБС) – вхід в інформаційний контакт з повітряною 

ціллю, ввід групи в режим групової атаки повітряних цілей (повітряний бій), атака 
візуально спостерігаємої повітряної цілі, атака візуально не спостерігаємої 
повітряної цілі, атака безпосередньої погрожуючої цілі, вихід в інформаційний 
контакт з наземною ціллю, ввід групи у режим групової атаки наземних цілей (в 
бій), атака візуально спостерігаємої наземної цілі, атака візуально не спостерігаємої 
наземної цілі. 

Реалізація прийнятого рішення (визначення поточної цілі польоту) 
проводиться льотчиком за допомогою системних кнопок на спеціальному полі 
кабінного багатофункціонального пульту управління (БФПУ). На рівні вибору 
способу досягнення поставленої поточної цілі польоту (при вирішенні основного 
завдання вибраної ТБС або ТС), роботи з оцінки поточної зовнішньої обстановки та 
призначення пріоритетного способу дій у конкретній бойовій ситуації здійснює 
бортова оперативно-радна експертна система (БОРЕС) відповідної ТБС. Виробленні 
нею рекомендації льотчику відображаються на кабінних індикаторах, частково 
дублюються речовими повідомленнями та супроводжуються стислою інформацією 
про мотиви такого вибору. Експертна система визначення безпосередньо 
погрожуючої цілі постійно аналізує зовнішню обстановку для визначення 
погрожуючої повітряної або наземної цілі, особливо тієї цілі, у випадку знехтування 
якою буде зірвано виконання поточного завдання польоту, або може навіть 
відбутися знищення нею самого літака. Усі БОРЕС використовують єдину бортову 
базу даних, яка містить загальні відомості про райони бойових дій, завдання 
конкретного бойового польоту, тактику своїх дій та дій противника, технічні 
характеристики своїх та чужих літаків та цілей, їх бортових вимірювальних та 
виконуючих пристроїв. 

На рівні реалізації обраного способу досягнення поставленої цілі визначеної 
типової ситуації усю необхідну роботу виконують: льотчики (диспетчеризація 
прийнятого рішення – вмикання тумблерів, кнопок у визначеній послідовності; 
робота у якості ланки спостережної системи – у режимах прицілювання, 
директорного управління літаком; робота з кнюпелем ); алгоритмічне та індикаційне 
забезпечення (алгоритми руху літака за заданою траєкторією, алгоритми підготовки 
до застосування обраної зброї, алгоритми прицілювання тощо); експертні системи 
бортових вимірювальних та виконуючих пристроїв, що 
працюють у взаємодії з БОРЕС та забезпечують максимально повне отримання 
інформації для виконання прийнятих рішень на даний момент.  

Підвищення якості діяльності льотчика забезпечується удосконаленням 
інформаційно-управляючого поля кабіни та оптимальним ступенем автоматизації 
управління роботою бортових систем пілотування літака. Досвід розробки літакових 
бортових систем, що мають у своєму розпорядження вимірювачі (бортові 
інформаційні прилади) радіолокаційного та оптичного діапазону, показав, що  
створені у даний час алгоритми спільної обробки сигналів цих діапазонів засновані 
на традиційних структурах та внаслідок цього не можуть забезпечити ефективне 
рішення завдання інформаційного забезпечення бойових дій.  

Для усунення зазначеного недоліку повинні використовуватися системи, які 
працюють з усією доступною інформацією: поточною кількісною та якісною від  
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багатьох вимірювачів радіолокаційного та оптичного діапазонів; поточною від поза 
бортових джерел, а також від льотчика; апріорною, яка є у експертів (розробників, 
льотчиків); іншою апріорною, яка є на аеродромі перед вильотом. 

Адекватною цим вимогам є структура гібридної експертної системи 
виявлення, розпізнання та визначення державної належності повітряних об’єктів. 
Вона буде працювати в ситуації “вхід у інформаційний контакт з ціллю”, де у 
льотчика є невеликий резерв часу для обмеженого діалогу з нею. Для початку 
змістовної постановки завдання експертною системою розглядається: обрис зразків 
“гіпотезних за типами цілей”, їх сигналів у радіолокаційному та оптичному 
діапазонах на зрізі “приймач – аналого-цифровий перетворювач”; обрис зразків 
фонових сигналів в цих діапазонах; конкретний перелік інформаційних ознак на 
відмінність від реального сигналу радіолокаційного та оптичного діапазонів від їх 
фонових сигналів тощо. 

Розвиток інформаційно-управляючого поля кабіни винищувача для 
багатофункціонального його використання вимагає створення в кабіні літака – 
комфортного місця інтелектуальної та моторної діяльності льотчика. В існуючій 
практиці проектування бойових літаків інформаційно-управляюче поле кабіни 
розглядається як сукупність окремих технічних пристроїв, у склад якого входить 
система електронної індикації, основні та резервні пілотажні прилади, прилади 
контролю параметрів силової установки та стану літакових систем; світлові табло та 
сигналізатори, органи управління на обрамуванні індикаторів на пульті управління 
бортових систем, речова інформаційно-управляюча система. Вважається, що ці 
системи забезпечують функціонування та відображення результатів роботи систем 
бортового обладнання, у тому числі систем управління зброєю, пілотажно-
навігаційними комплексами, бортовими комплексами оборони, комплексами та 
засобами зв’язку, рухомої установки, гідравлічної системи, системи 
електропостачання, систем контролю за станом літакового обладнання тощо.  

Апаратна частина інформаційно-управляючого поля (ІУП) кабіни сучасних 
винищувачів повинна включати в себе: індикатор на лобовому склі (ІЛС), на 
кріпленні якого знаходяться органи управління станом підвісного озброєння; 
лицьова панель кабіни, на який знаходяться стрілочні прилади, 
багатофункціональний індикатор (дисплей) з кнопковим обрамленням; права та ліва 
бокові підлікотні панелі з органами управління (кнопками, тумблерами, галетними 
та багатопозиційними перемикачами); ричаги управління двигунами (РУД) літака з 
оперативними кнопками управління окремими бортовими комплексами; ручка 
управління літаком (РУЛ) з кнопками управління окремими бортовими 
комплексами, багатофункціональним повзунком та кнопкою управління кнюппелем; 
педалі управління літаком; речовий інформатор, який працює на навушники 
льотчика; нашоломна система цілевказання, яка кріпиться на гермошоломі льотчика.  

Введення на літаку багатофункціонального пульту управління (БФПУ) 
дозволяє організувати роботу системи “льотчик – бортова апаратура – літак” за 
типовими бойовими ситуаціями застосування винищувача; ієрархічно упорядкувати 
інформацію на ІУП та згрупувати сигнали управління. Розвиток інформаційно-
управляючого поля кабіни перспективних винищувачів забезпечує уявлення 
відносно нього як такого, що має вигляд самостійної системної одиниці бортового  
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комплексу обладнання літака та людино-машинного інтерфейсу, який забезпечує 
підтримку алгоритмів діяльності екіпажу необхідною інформацією. Такі зміни 
нададуть можливість льотчику мати повне уявлення про бойову обстановку. 
Проблема забезпечення інформацією може бути вирішена при використанні 
взаємозв’язаних бортових датчиків з метою упорядкування великих потоків даних 
та застосування сучасних методів індикації. Інформація льотчику буде надаватися у 
інтегрованому вигляді на кольорових індикаторах з площиною екрана у декілька 
сотень квадратних сантиметрів з синтезованим зображенням на основі вхідних 
сигналів від великого числа бортових датчиків та з використанням кольору для 
кодування інформації.  

У найближчий перспективі на лицьовій панелі кабіни заявляться кольорові 
багатофункціональні індикатори, заміняючи стрілочні прилади. Нашоломна система 
цілевказання перетвориться у нашоломну систему індикації та управління. Також 
з’явиться система речового вводу інформації, пристрої тактильного вводу 
інформації та багатофункціональні пульти управління. Зараз сформувалися погляди 
на ІУП кабіни, як на набір апаратних пристроїв, зручних льотчику: для зчитування 
інформації в умовах інтенсивного підсвічування сонцем, при перевантаженнях, при 
осліпленнях, у нічному польоті, для роботи з різними органами управління кабіни у 
льотних рукавицях при перевантаженнях та обмеженому ресурсі часу на пошук та 
упізнавання потрібного органу управління. Але такий погляд сьогодні занадто 
вузький, бо у ньому присутні вимоги зі сторони сенсорних та моторних дій 
льотчика. Змістовна ж частина роботи екіпажу залишається поза увагою. Так, у 
сучасному підході до сертифікації робочої завантаженості льотного екіпажу вона 
являється, як задана (вихідна) завантаженість, приховані зусилля оператора та його 
відповідальні дії. Задане навантаження – перелік цільових завдань, конкретизованих 
у вигляді елементарних дій, їх номінальної тривалості та послідовності, що складає 
нормативний ретельний опис. Прихована (внутрішня) завантаженість – невизначена 
комбінація зусиль розуму та емоційного стресу на цільове завдання. Існуючи методи 
оцінки ґрунтуються на вимірюванні характеристик активації та збудження людини 
(тобто перехід у стан готовності), їх достовірність занадто низька. Вони не здатні 
визначити - що являють собою емоційний стрес, фізична активація, розумові 
зусилля або їх комбінація. Відповідальні дії оператора характеризують процес 
виконання конкретного завдання та якість цього процесу.  

У зарубіжних дослідженнях використовується кількісний аналіз ергономічних 
аспектів кабіни нового літака та порівняння управління цим літаком з раніш 
сертифікованим, не торкаючись при цьому обробки інформації, її оцінки, а також 
процесів прийняття рішень членами екіпажу. Вихідною інформацією для подібного 
аналізу є серія режимів (звичайних, нестандартних, аварійних) з переліком цільових 
завдань для кожного з них. При цьому, цільове завдання окремого режиму 
розбивається на ряд елементарних дій, враховуючи: переміщення погляду, 
спостереження, досягнення органів управління, перестановки органів управління, 
контроль результатів. Кожній дії ставиться відповідний індекс виконання, який 
реалізує труднощі реалізації даної дії. Оціночна шкала виконання елементарних дій 
основана на відомій шкалі Купера-Харпера [7…10], за якою у результаті оцінок 
льотчиків присвоюється свій рівень якості виконання кожній операції – задовільний, 
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допустимий, сумнівний, недопустимий. Головна причина такого вузького підходу 
до ергономічного аналізу – відсутність документованого опису всієї кількості 
операцій та відсутність технологій системного проектування бортового 
алгоритмічного та індикаційного забезпечення і алгоритмів діяльності екіпажу, 
названих вище алгоритмами бортового інтелекту.  

Одночасне проектування алгоритмічного, індикаційного забезпечення 
діяльності екіпажу на початкових стадіях розробки літака дає можливість постійно 
тримати у полі зору конструкторів весь набір завдань, які згідно тактико-технічних 
вимог повинна виконувати система “льотчик – бортова апаратура – літак”. Загальні 
схеми вирішення цих завдань можна представити як такі, що вирішуються саме 
екіпажем. Наприклад, на інформаційному полі кабіни розгортається інформаційна 
модель зовнішньої та внутрішньо бортової обстановки, яка забезпечує екіпажу 
ситуаційну усвідомленість. Через управляюче поле екіпаж вибирає поточну ціль 
польоту та поліпшує свою поінформованість вибором режимів роботи бортових 
вимірювальних приладів. Всі завдання цього процесу вирішуються екіпажем. Після 
розроблення БОРЕС оцінювання типових ситуацій здійснюється за допомогою її 
рекомендацій щодо способу досягнення цілі у даному сценарії польоту, з 
використанням бази даних БОРЕС та її здатності охопити всю проблематику 
конкретної ситуації. Це дозволить підключати евристичні механізми льотчика та 
найвигідніші варіанти досягнення цілі польоту. Через управляюче поле кабіни 
екіпаж повідомляє бортовим виконуючим пристроям обраний ним спосіб 
досягнення цілі польоту. Однією з перешкод у вирішенні завдань цього рівня є 
необхідність оперативного вводу екіпажем у бортові вимірювальні та виконуючи 
пристрої великого об’єму поточної кількісної та якісної інформації. Саме тут 
вимагаються нові апаратні рішення щодо речового та тактильного вводу цієї 
інформації. На інформаційному полі кабіни повинні відображатися: інформація про 
стан та режими роботи бортових пристроїв, що забезпечують реалізацію обраного 
способу виконання завдання; інформація про якість роботи бортових автоматичних 
систем (наприклад, помилки відстеження заданих сигналів); директорні мітки для 
підключення льотчика у якості ланки системи стеження; сигнали відмови бортової 
апаратури. Через управляюче поле екіпаж забезпечує роботу задіяних бортових 
пристроїв (операція вмикання/вимикання, настроювання), підключається до роботи 
у якості ланки системи стеження, контролює процес реалізації рішення. Так, для 
чіткої результативної роботи системи “льотчик – бортова апаратура – літак”, як 
єдиного функціонального цілого, необхідна виробка ряду нових інформаційно-
управляючих сигналів, у тому числі таких як “типова ситуація”, “типова бойова 
ситуація”, “проблемна ситуація”, які дозволяють узгоджено та цілеспрямовано 
працювати всім елементам систем літака. А також допомагає щодо знаходження 
раціональних рішень для виходу зі складної ситуації, яка склалася у випадку 
відмови бортової апаратури, елементів планера літака або їх бойових пошкоджень. 
Такий підхід дозволить у більш далекій перспективі реалізувати принципово нову 
побудову інформаційного поля кабіни. 

Теоретичні розробки щодо ідеї відстежування положення погляду льотчика і 
надання тільки в обраному напрямку інформації на ІУП – показали можливість її 
технічної реалізації. Вірний відбір корисної інформації в цьому випадку можливий  
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тільки в разі повного узгодження активізованої моделі поведінки льотчика і 
поточної логіки роботи бортових пристроїв, що вимагає глибокого впровадження 
бортових систем штучного інтелекту, а також апаратної, інформаційної та 
інтелектуальної інтеграції борту.  

Новими завданнями для системи “літак – екіпаж – бортова апаратура” на 
бортах нових проектуємих літаків повинні стати:  

збільшення складу алгоритмів, що реалізуються бортовою ЦОМ, ускладнення 
їх структури та взаємозв’язків;  

різке збільшення інформаційних потоків між елементами бортової апаратури, 
необхідність одночасної розробки бортових алгоритмів та алгоритмів діяльності 
екіпажу, єдиної функціонально замкненої системи алгоритмів бортового інтелекту, 
яка постійно удосконалюється на всіх етапах життєвого циклу літака.  

Це ставить перед інженерами-проектувальниками та екіпажем своєрідний 
інформаційний бар’єр на шляху проектування цілісної системи алгоритмів 
бортового інтелекту. Щоб з’ясувати зміст інформаційного бар’єру, звернемось до 
системного погляду на бортовий інтелект літака, що проектується. У польоті перед 
авіаційним комплексом, завжди постає завдання оперативного вибору поточної цілі 
польоту (вибір типової ситуації функціонування). Вона відноситься до класу завдань 
1-го глобального рівня управління. Сучасні наука і практика ще не здатні 
вирішувати завдання цього рівня. Тут виникає поле евристичних рішень для 
екіпажу, для успішної роботи якого необхідна підвищена інформаційна 
усвідомленість. Останню повинні забезпечити інженери-проектувальники, надаючи 
екіпажу на інформаційно-управляючому полі кабіни глибоко інтегрований об’ємний 
(когнітивний) обрис позакабінної та кабінної обстановки. Постійне розширення 
складу бортових вимірювальних пристроїв у радіо та оптичному діапазонах хвиль, 
продовжує натикатися на масо-габаритні обмеження літака та на обмеження по 
розміщенню антен і оптичних датчиків. Ці обмеження, в свою чергу, стають 
суворішими із-за вимог зниження радіо та оптичної помітності літака, а також 
обмеженою є інформаційна та інтелектуальна пропускна здатність екіпажу літака.  
Проектувальники вже на початкових стадіях розробки алгоритмів бортового 
інтелекту вимушені враховувати “пропускні обмеження” екіпажу, при цьому 
погоджуючи з позиції функціональної цілісності системи “літак-льотчик-бортова 
апаратура”. Для подолання інформаційного бар’єру необхідна апаратна та 
інформаційна інтеграція обладнання, яка повинна опиратися на діючі 
конструкторські колективи з їх професійним досвідом, примушуючи формувати на 
борту замкнені бортові комплекси через прийняття організаційних рішень.  

Обрис бортового інтелекту є основою для інформаційної та функціональної 
інтеграції обладнання на борту. Вимоги щодо зниження радіо та теплової помітності  
літака, масо-габаритні обмеження, проблеми охолодження в польоті однієї частини 
бортової апаратури та обігріву другої вимушує конструкторів апаратної частини 
бортового обладнання стати на шлях її інтеграції, за допомогою комплексного 
використання радіоантен та оптичних датчиків, мініатюризації блоків, створення 
єдиної системи зняття та віддачі тепла. Вимоги надійності та зниження вартості 
примушують конструкторів використовувати блоки та стандарти індустріального 
(цивільного) походження, де вони відпрацьовані та запущені у масове виробництво.  
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Організаційний обрис літака поряд з його семантичним обрисом є основою для 
апаратної інтеграції. Шляхи подолання інформаційного бар’єру це – комп’ютерні 
технології проектування специфікацій алгоритмів бортового інтелекту та 
застосування відомих структур бортових алгоритмів у формі типових ситуацій.  

Це реальний шлях до розширення на бортах класів завдань, які можна 
вирішувати апаратно та програмно. Напрямком апаратної інтеграції на борту є 
застосування розподілених бортових обчислювальних мереж та антен (датчиків) 
колективного використання. Структуру та склад алгоритмічного та індикаційного 
забезпечення, в залежності від прийнятого організаційного рішення щодо 
проведення розробки, можна реалізовувати у вигляді різної сукупності 
інформаційно-взаємодіючих бортових апаратних та програмних (віртуальних) 
комплексів. Не звертаючи уваги на значні успіхи, які досягаються в цьому 
напрямку, повністю виключити спеціалізацію літака, яка виникає із-за неможливості 
встановлення на його борту різнотипних радіоелектронних систем, які 
забезпечували би рішення всього комплексу польотних завдань, до теперішнього 
часу не вдається. Труднощі обумовлені насамперед габаритними та ваговими 
характеристиками, необхідністю забезпечення електромагнітної сумісності, високим 
рівнем енергоживлення основних систем при обмеженому енергоресурсі. 

Одним з можливих шляхів вирішення проблем модернізації літаків-
винищувачів ЗС України є глибоке комплексування встановленого на борту 
винищувача обладнання. Тобто проблема комплексування бортових систем може 
розглядатися, як задача інтеграції бортового обладнання з метою створення 
інтегрованого радіолокаційного перешкодового комплексу (ІРПК). Насамперед 
інтегрування потребують засоби радіоелектронної боротьби та засоби 
радіоелектронного виявлення і наведення. 

Інтеграція бортової РЛС з засобами радіоелектронної протидії та 
попередження про опромінювання повинна здійснюватися: на структурному рівні 
(повинні бути єдині: приймально-передаючі блоки системи індикації; антенна 
система, система індикації, а також повинні створюватися багатофункціональні 
сигнали); на інформаційному рівні (обмін інформацією, яка отримується різними 
підсистемами: про координати цілі; про типи цілей; про ступені їх небезпеки, а 
також відображення їх на єдиній системі індикації); на алгоритмічному рівні 
(повинно здійснюватися: розділення часових, енергетичних, частотних ресурсів; 
розробка алгоритмів вибору оптимальних стратегій використання інтегрованого 
радіолокаційного перешкодового комплексу; створення єдиної системи управління 
комплексом). 

Під час створення ІРПК необхідно також підвищувати ефективність 
виконання завдань його підсистемами.  

В радіолокаційній системі необхідно: зменшити рівень бокових пелюстків 
діаграми спрямованості антени (ДСА) чи формувати провали в ДСА, які спрямовані 
на джерела перешкод; занизити інформацію утримання сигналів зондування щодо 
етапів використання ракет, що керуються. 

В підсистемі оперативної радіотехнічної розвідки необхідно: збільшити 
кількість типів РЛС, що розпізнаються, до 60…100 і ймовірність їх розпізнавання; 
підвищити ефективність алгоритму вибору найбільш небезпечної та головної для  
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подавлення РЛС; намагатися досягти того, щоб коефіцієнт попередження 
дорівнював не менше 1,2; враховуючи важливість інформації про можливість дії 
систем ДРЛВ “АВАКС” ввести додатковий розвідувальний приймач, який працює в 
діапазоні 8,6…9,9 см; необхідно також мати станцію попередження про лазерне 
опромінювання літака. 

В підсистемі радіоелектронного подавлення необхідно: розробити нові 
найбільш ефективні алгоритми вибору видів та комплексів перешкод; створювати 
прицільні за направленням активні перешкоди; створювати нові види та комплекси 
перешкод; перенацілювати ракети з РГСН на хмару дипольних відбивачів; 
створювати перешкоди системі ДРЛВ; реалізовувати принципи 
контррадіоелектронної протидії станціям активних перешкод противника тощо. 

Після реалізації процесу інтеграції ІРПК повинен вирішувати наступні 
завдання: виявлення активними і пасивними методами повітряних та наземних цілей 
та визначення їх координат; розпізнавання типів цілей; одночасне супроводження 
“на проході” декілька (до 10…20) повітряних цілей; призначення на атаку декількох 
повітряних цілей з одночасним пуском ракет з РГС чи ІГС; атакування з пікірування 
чи при горизонтальному польоті наземних цілей з використанням бомб, керованих 
бомб, ракет, у тому числі і ракет, які наводяться на випромінювання; вибір РЛС 
противника, яка сполучається з найбільш небезпечним у даній ситуації зброєю; 
вибір РЛС, які підлягають радіоелектронному подавленню; вибір видів та 
комплексів перешкод для подавлення вибраних РЛС; вибір пристроїв 
радіоелектронного захисту для ІРПК а також видів та комплексів перешкод, 
багатоцільових сигналів для автоматичних станцій активних перешкод 
індивідуального захисту противника; здійснення контррадіоелектронного 
подавлення станцій активних перешкод індивідуального захисту противника, 
активна протидія БКО; видавання льотчику необхідної інформації про повітряну та 
радіолокаційну обстановку; видавання льотчику сигналів підтримки прийняття 
рішень; вибір режиму роботи ІРПК у цілому та його окремих підсистем взагалі; 
задавання часових інтервалів функціонування окремих підсистем комплексу; 
перерозподіл цілей; контролювання працездатності комплексу. 

Головні тактико-технічні характеристики ІРПК повинні відповідати 
наступним вимогам: зона огляду повітряного простору та виявлення наземних цілей 
методом активної радіолокації: 60 за азимутом, 45 за кутом місця; зона огляду 
виявлення опромінювання літака радіолокаційними станціями керування зброєю 
360° за азимутом та 45° за кутом місця; частотний діапазон роботи ІРПК 3…5 
см.; кількість повітряних цілей, що будуть розпізнаватися – до типу винищувача 
( 25 типів), наземних РЛС до типу ЗРК ( 25 типів); кількість повітряних цілей, які 
супроводжуються “на проході” (10…20); активні перешкоди для РЛС управління 
зброєю противника повинні бути націленими за напрямками (коефіцієнт 
направленої дії передаючої антени не менше 300); ймовірність подавлення РЛС 
управління зброєю – не менше 0,7; коефіцієнт попередження для випадку пасивної 
радіолокації – не менше 1,2. 

Розглядаючи ІРПК як складну систему, яка складається з цілеспрямованої 
множини взаємозв’язаних елементів на фоні зовнішнього середовища чи деякої 
системи більш високого рівня – мета системи, для її проектування буде  
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функціонально-структурний підхід. При цьому інтегрованість та комплексність 
повинна залишатися одними із найважливіших принципів побудови ІРПК. Виходячи 
з цих принципів та завдань, які буде вирішувати ІРПК, буде будуватися його 
структурна схема. 

Один із можливих варіантів наближеної функціонально-структурної побудови 
ІРПК наведений на рисунку 1. 

Інтеграція бортового радіоелектронного обладнання в єдиний комплекс 
активно використовується в провідних країнах та повинна бути головною 
тенденцією розробки нових та удосконалення існуючих літаків-винищувачів ЗС 
України. Модернізація існуючих літаків-винищувачів ЗС України шляхом інтеграції 
бортового радіолокаційного обладнання в єдиний ІРЛПК дозволить підвищити 
перешкодозахищеність літака в бою та надасть можливість підвищити його 
живучість та ефективність виконання ним завдань, що вирішуються. 

ВИСНОВОК. У статті проведено аналіз обрису та структури бортового 
обладнання багатофункціональних літаків-винищувачів нового покоління, визначені 
основні напрямки вдосконалення його обладнання, його структури та завдань, а 
також розкриті можливі шляхи модернізації сучасних літаків в цьому напрямку. Для 
літаків-винищувачів, які маються на озброєнні у ЗС України, основним шляхом  
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Рис. 1. Варіант функціонально-структурної побудови ІРПК 
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вдосконалення є інтеграція бортового радіоелектронного обладнання в єдиний 
комплекс. Найбільш можлива така модернізація для літака-винищувача Міг-29.  
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ЩОДО РОЗРАХУНКУ ЗОН СПОСТЕРЕЖЕННЯ АЕРОСТАТНОЮ 
СИСТЕМОЮ З ПІДВІСНОЮ РАДІОЛОКАЦІЙНОЮ СТАНЦІЄЮ 

 
Представлено результати аналізу залежності 
максимальної дальності прямої видимості та 
площі зони огляду РЛС від висоти піднімання 
аеростата. Введено поняття відносного 
коефіцієнта збільшення параметрів РЛС та 
наведено результати його розрахунків, які 
дозволяють проводити порівняльний аналіз 
прив’язних аеростатних систем за цими 
параметрами 
 
Ключові слова: аеростатна система, радіолокаційна станція, 
дальність прямої видимості, площа зони огляду, відносний коефіцієнт 
збільшення параметра 

 
Створення системи спостереження з використанням прив’язних аеростатів та 

підвісною радіолокаційною станцією (РЛС) вздовж державного кордону і (або) 
окремих важливих (в тому числі бойових) зон є актуальною проблемою для 
України. Вирішення цієї проблеми у зарубіжних країнах відображено у багатьох 
працях, наприклад в [1…3]. Основними параметрами такої системи вважається 
максимальна дальність прямої видимості та площа зони огляду РЛС. 

Із урахуванням кривини земної поверхні в умовах тропосферної рефракції і 
еквівалентного радіусу Землі максимальна дальність прямої видимості Дмакс  РЛС 
становить [4] 
                                               ,21 мНмНкмДмакс                                          (1) 
де - коефіцієнт тропосферної рефракції,  який в умовах нормальної тропосферної 
рефракції і відсутності рефракції змінюється від 4,12 до 3,57; 
Н1, Н2 – висота цілі та встановлення антени РЛС відповідно. 

На максимальній дальності прямої видимості кут спостереження цілі близький 
до нуля, що відповідає ковзному опроміненню земної поверхні. Виявлення 
маловисотних, наземних та надводних цілей в цих умовах  відбувається на горизонті 
і тому припустимо вважати, що Н1  приблизно дорівнює нулю. 

У випадку аеростатної системи з підвісною РЛС висота Н2 у формулі (1) 
становить висоту  піднімання аеростата, яка визначає дальність прямої видимості і 
площу зони огляду РЛС. 

Площа зони огляду РЛС з висоти піднімання аеростата Н2 зображає площу 
основи круглого прямого конусу з твірною, яка відповідає максимальній дальності 
© Волинець В.Л, Мамонова Н.Л., 2016 
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прямої видимості Дмакс.. Відповідно до теореми Піфагора для прямокутного 
трикутника квадрат радіусу основи конусу R дорівнює 

 
                                                       .2

2
2

2 НДН+Д=НД=R макс2макс
2
макс .                          (2) 

Відомо, що площа кола становить 
                                                      2πR=S .                                                               (3) 
Підстановка виразу (2) у формулу (3) дає рівняння для обчислення площі 

зони огляду SРЛС із заданої висоти піднімання аеростата 
.2НДН+Дπ=S макс2максРЛС                                       (4) 

Відповідно до формул (1) і (4) на рисунку 1 наведено графіки, які 
відображають залежність максимальної дальності прямої видимості та площі зони 
огляду в умовах нормальної рефракції (η = 4.12) від висоти піднімання аеростата в 
діапазоні дискретних  значень від 10 до 1000 м.  
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Рис. 1. Залежність максимальної дальності прямої видимості (1) та площі зони 
огляду (2) в умовах нормальної рефракції від висоти піднімання аеростата 

 
Характер функціональних залежностей на рис. 1 відображено у масштабі, що 

не дозволяє використовувати їх для проведення числових розрахунків з належною 
точністю. Тому, при подальших розрахунках і аналізу результатів доцільно 
користуватися числовими значеннями параметрів аеростатної РЛС, які наведено в 
таблиці 1 для найбільш поширеного діапазону висот застосування прив’язних 
аеростатів.  

Аеростатична РЛС, відповідно до таблиці 1, має суттєві переваги щодо 
збільшення дальності прямої видимості та площі зони огляду над наземною РЛС з 
типовою висотою піднімання антени за допомогою спеціального пристрою до 30 м. 

Для порівняльного аналізу переваг аеростатних РЛС  введено відносний 
коефіцієнт збільшення відповідного  параметра РЛС. 

1 

2 
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Відносний коефіцієнт збільшення дальності прямої видимості аеростатної 
РЛС kД  формулюється як відношення  

kД = Д макс.аеростат.РЛС / Дмакс. наземн.РЛС ,                                (5) 
де Дмакс.аеростат.РЛС. - максимальна дальність прямої видимості аеростатної  РЛС з 
заданої висоті піднімання; Дмакс. наземн.РЛС  - дальність прямої видимості наземної РЛС 
з висоти піднімання її антени. 

Аналогічно формулюється і вираз для відносного коефіцієнта збільшення 
площі зони огляду kS  аеростатної РЛС як відношення  

kS = S макс. аеростат..РЛС / Sмакс. наземн. РЛС ,                             (6) 
 

де  Sмакс.аеростат.РЛС - максимальна площа зони огляду аеростатної РЛС на заданій 
висоті піднімання; Sмакс. наземн.РЛС  - максимальна площа зони огляду наземної РЛС на 
висоті  піднімання її антени.        
 

     Таблиця 1 
Числове значення параметрів РЛС в залежності від висоти піднімання аеростата 

 
 
Висота піднімання 
антени РЛС, м 

Числове значення параметра аеростатної РЛС  
максимальна дальність 
прямої видимості, км 

площа зони огляду 
(×1000), км2 

1 2 3 

10 13,0 0,53 
15 16,0 0,80 
30 22,6 1,60 
50 29,1 2,66 
100 41,2 5,33 
150 50,5 8,0 
200 58,3 10,7 
250 65,1 13,3 
300 71,4 16,0 
350 77,1 18,7 
400 82,4 21,3 
450 87,4 24,0 
500 92,1 26,6 
550 96,6 29,3 
600 100,9 32,0 
650 105,0 34,6 
700 109,0 37,3 
750 112,8 40,0 
800 116,5 42,6 
850 120,1 45,3 
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1 2 3 

900 123,6 48,0 
950 127,0 50,7 

1000 130,3 53,3 

2000 184,3 106,7 

.3000 225,7 160,0 

4000 260,6 206,8 
 

У таблиці 2 наведено числові значення відносних коефіцієнтів збільшення 
максимальної дальності прямої видимості аеростатної РЛС та її площі зони огляду в 
діапазоні дискретних значень висот піднімання аеростату від 15 до 4000 м для двох 
типових значень висоти піднімання антени наземної РЛС 15 м і 30 м.  

Дані для порівняння аеростатної РЛС, щодо збільшення дальності прямої 
видимості та площі зони огляду для визначених висот піднімання антени наземної 
РЛС, відповідають значенням таблиці 1 і становлять: для дальності прямої 
видимості – 16 км і 22,6 км, а для площі зони  огляду – 0,8 км2 і 1,6 км2. 

 
 Таблиця 2  

Числове значення відносних коефіцієнтів збільшення дальності та площі зони 
огляду аеростатної РЛС 

 

 
Висота 

піднімання 
аеростатної 
РЛС, м 

Відносний коефіцієнт збільшення показників аеростатної РЛС для 
параметрів 

максимальна дальність 
прямої видимості (kД) площа зони огляду (kS) 

Дназем.РЛС=16 км Дназем. РЛС =22,6 км Sназем.РЛС = 0,8 км2 Sназем.РЛС = 1,6 км2 

1 2 3 4 5 

15  1 - 1 - 

30 1,4 1 2,0 1 

50 1,82 1,29 3,33 1,66 

100 2,58 1,83 6,66 3,33 

150 3,16 2,23 10,0 5,0 

200 3,64 2,58 13,38 6,69 

250 4,07 2,88 16,63 8,31 

300 4,46 3,16 20,0 10,0 

350 4,82 3,41 23,38 11,69 

400 5,15 3,65 26,63 13,31 

450 5,46 3,87 30,0 15,0 

500 5,76 4,08 33,25 16,63 
550 6,04 4,27 36,63 18,31 
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1 2 3 4 5 

600 6,31 4,46 40,0 20,0 

650 6,56 4,65 43,25 21,63 

700 6,81 4,82 46,63 23,31 

750 7,05 4,99 50,0 25,0 

800 7,28 5,15 53,25 26,63 

850 7,51 5,31 56,63 28,31 

900 7,73 5,47 60,0 30,0 

950 7,94 5,62 63,38 31,69 

1000 8,14 5,77 66,63 33,31 

2000 11,52 8,15 133,5 66,69 

3000 14,11 9,99 200,0 100,0 

4000 16,29 11,53 258,5 129,25 
 
Суттєвою перевагою підвісної аеростатної РЛС, яку  піднято, наприклад, на 

висоту 1000 (3000) м, є те, що вона, відповідно до таблиці 1 і таблиці 2 забезпечує 
виявлення цілей майже у 6 (10) разів далі та охоплює у більше ніж 30 (100) разів 
більшу площу зони огляду у порівнянні із наземною РЛС, антена якої встановлена 
на висоті 30 м. 

Формули (5) і (6) та дані таблиці 1 дозволяють проводити оцінку коефіцієнта 
збільшення параметрів аеростатної РЛС відносно будь-яких  наперед  заданих  
значень  Д макс.аеростат.РЛС ,  Д макс. наземн.РЛС  та  S макс.аеростат.РЛС,  S макс.наземн. РЛС . 

Використовуючи відношення (5) і (6) та дані таблиці 1, можна проводити 
оцінювання коефіцієнтів збільшення дальності прямої видимості і площі зони 
огляду аеростатної РЛС при переміщенні її з висоти Н2(1) до висоти Н2(2) . У цьому 
випадку індекси при параметрах Д і S, що входять до формул (5) та (6), замінюються 
на індекси «макс. аеростат. РЛС 2» у чисельнику та  «макс. аеростат. РЛС 1» у 
знаменнику відповідних відношень. 

Представлені в статті матеріали можуть бути використані для обґрунтування 
тактико-технічних вимог до прив’язної аеростатичної системи для потреб Збройних 
Сил України. 
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ПРАКТИЧНА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОКРИТТЯ МІСЦЕВОСТІ 
АЕРОСТАТНИМИ СИСТЕМАМИ З ПІДВІСНОЮ РАДІОЛОКАЦІЙНОЮ 

СТАНЦІЄЮ 
 

Представлено результати аналізу кількості аеростатних 
РЛС для покриття заданої місцевості щодо її периметра 
(межі) та площі. Введено поняття коефіцієнта покриття 
площі зони огляду або перекриття межі дальності прямої 
видимості. Наведено практичну методику оцінювання 
необхідної кількості аеростатних РЛС. Приведено умови 
реалізації дальності дії РЛС  
 
Ключові слова: аеростатна РЛС, дальність прямої видимості, площа 
зони огляду, кількість аеростатних РЛС, коефіцієнт покриття 
(перекриття) 

 
Одержані в статті [1] результати відносно параметрів аеростатної 

радіолокаційної станції (РЛС) щодо її дальності прямої видимості та площі зони 
огляду дозволяють провести оцінювання потрібної  кількості аеростатних систем 
для покриття заданої місцевості (району бойових дій). 

Кількість аеростатів NАС з підвісною РЛС, як функція від висоти Н2 піднімання 
аеростату, що забезпечать покриття площі заданої ділянки місцевості, запишемо у 
вигляді рівняння 

NАС (Н2) |S = ST / {[SРЛС макс  (Н2) × (1 – γS)]},                                (1) 
де  ST – тактична (задана) площа зони огляду; SРЛС макс (Н2) – максимальна площа зони 
огляду одиничної аеростатної РЛС; γS – коефіцієнт перекриття площ зон огляду 
сусідніх аеростатних РЛС. 

Заміна у формулі (1) параметра та індексу S на параметр та індекс Д дозволить 
визначати кількість аеростатів NАС  для заданої дальності та рівня перекриття 
дальності прямої видимості РЛС одиничних аеростатних систем вздовж периметра 
(межі) ділянки місцевості.  

Після відповідної заміни формула для розрахунку кількості аеростатів з 
перекриттям заданого периметра (межі) набуває вигляду 

  NАС (Н2) |Д= ДТ / {[ДРЛС макс  (Н2) × (1 – γД)]},                            (2) 
де  ДT – тактична (задана) дальність прямої видимості; ДРЛС макс (Н2) – максимальна 
дальність прямої видимості одиничної аеростатної РЛС; γД  – коефіцієнт перекриття 
дальності прямої видимості сусідніх аеростатних РЛС. 

Розрахунок мінімальної кількості аеростатів для перекриття границі заданої 
ділянки місцевості або  покриття  району  бойових  дій  оснований    на використанні 
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формул (2) та (1) відповідно.  
Процес  визначення необхідної кількості аеростатів є ітераційним. За кілька 

ітерацій знаходиться  мінімальне значення NАС , яке відповідає тактичним даним 
покриття заданої площі  зони огляду  або заданої дальності прямої видимості і 
прийнятого рівня перекриття щодо площі або дальності сусідніх (одиничних) 
аеростатних РЛС та необхідній висоті підняття аеростатів.  

Коефіцієнт перекриття в формулах (1) і (2) потребує роз'яснення та 
уточнення. На рисунку наведено геометричне зображення умовних площ зони 
огляду (кола із переривистою межею) для трьох положень сусідніх аеростатних 
систем  A N-1, A N, A N+1 (рис.1, а), умовних дальностей прямої видимості відповідно 
до тих же  аеростатів на висоті висіння Н2 (рис.1, б) та їх перекриття, якому 
відповідають коефіцієнти перекриття γ1 і  γ2 .  

Значення коефіцієнтів перекриття залежить від таких важливих факторів, як: 
зменшення  максимальної дальності за рахунок відсутності рефракції 

електромагнітної хвилі (4,12 : 3,57 = 1,154 рази ≈ 15%); 
можливі додаткові втрати при поширенні електромагнітних хвиль в складних 

метеоумовах (наприклад, сильний дощ на окремих ділянках траси); 
забезпечення робастності (стійкості) всієї системи дозору на базі аеростатів; 
вплив активних та пасивних завад; 
необхідність створення в аеростатній системі дозору суцільного 

радіолокаційного перекриття заданої ділянки межі (периметру) місцевості або 
покриття району бойових дій та забезпечення безперервного супроводу цілей 
(спостереження за ціллю, що дозволяє визначати її поточні координати, державну 
приналежність та інші характеристики в будь-який момент часу на всьому маршруті 
її польоту). 

Введений коефіцієнт перекриття має аналогію у радіолокації щодо 
вимірювання ширини діаграми спрямованості антени РЛС (рівень 0,5 або мінус 3дб 
за  потужністю) та у системі протиповітряної оборони [2]. Він також повинен 
забезпечувати достатню щільність радіолокаційного покриття з урахування 
перелічених факторів, і може бути застосований для аеростатної системи. До речі, 
коефіцієнту перекриття у 0,5 (γ1 на рис.1, б) відповідає збільшення вдвічі кількості 
необхідних аеростатів. 

Звичайно, значення відносного рівня перекриття може бути як більше, так і 
менше 0,5. Вибір рівня диктується доцільністю його обмеження та вартістю 
аеростатної системи в цілому. Для оцінювання мінімальної кількості аеростатів у 
даній статті прийнято значення коефіцієнта перекриття, яке дорівнює 0,15 (тільки за 
рахунок відсутності рефракції електромагнітної хвилі). 

Викладене вище дозволяє сформулювати практичну методику оцінювання 
кількості необхідних аеростатів для огляду місцевості (району бойових дій) або 
перекриття периметра (границі) з наступною послідовністю дій. Відповідно до 
заданої максимально допустимої (або робочої) висоти висіння аеростата Н2 у 
таблиці 1 статті [1] знаходять  відповідне значення максимальної дальності прямої 
видимості  (площі зони огляду)  для  одиничної  аеростатної  РЛС. У разі відсутності 
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Дмакс 

              а) Площі зони огляду 

площа перекриття зон 
огляду

 
Рис.1. Умовне геометричне зображення площі зони огляду, дальності прямої видим
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в таблиці 1 значення заданої висоти піднімання аеростата дальність прямої 
видимості розраховується за формулою 

мкмДмакс 212,4 ,                                           (3) 
а площа зони огляду – за виразом (4) статті [1], де ДРЛС макс(Н2) розрахована за 
формулою (3). Якщо одержані дані менше заданих значень прямої видимості (площі 
зони огляду), розрахунок мінімальної кількості необхідних аеростатів проводиться 
за відношеннями: 

NАС |Д= ДТ /(ДРЛС макс  × 0,85), 
NАС |S = ST /(SРЛС макс  × 0,85).                                          (4) 

Відзначимо, що коефіцієнт перекриття у знаменнику відношень (4) може 
змінюватися від 0,85 до 0,5 і менше відповідно до вищезазначених факторів, 
числове значення яких необхідно включати до вихідних даних практичної методики 
розрахунку кількості аеростатів. 

Припущення відносно виразу для площі зони огляду, наведені в статті [1], 
дозволяють стверджувати, що кількість аеростатів для заданих ST або ДТ , за певних 
умов, може бути однаковою. Для перевірки цього твердження підставимо в праві 
частини формул (1) і (2) замість SРЛС макс  та ДРЛС макс  їх вирази. За умов рівності 
коефіцієнтів перекриття (γS = γД  = γ), постійності коефіцієнта тропосферної 
рефракції ( - constant) та піднімання аеростатів на однакову висоту Н2 праві частини 
формул дорівнюють 

;
1

1
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H
H  
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1
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2

2

2
2

2

2

HH

HH
.                             (5) 

Тобто, у загальному вигляді за вищезазначених умов відповідно до (5), праві 
частини формул (1) і (2) рівні. Це свідчить про те, що кількість потрібних аеростатів 
для перекриття дальності прямої видимості або площі зони огляду однакова. Такий 
висновок логічний тому, що площа зони огляду і дальність пов’язані між собою 
через однакову висоту піднімання аеростата.  

При практичній реалізації дальності прямої видимості (площі зони огляду) 
аеростатної РЛС необхідно враховувати, що вона в формулі (3) відповідає 
геометричному (оптичному) уявленню поширювання електромагнітних хвиль. Для 
досягнення цієї дальності аеростатна РЛС повинна задовольняти рівнянню 
радіолокації наведеному, наприклад в [3] 

,
4

4
1

3

22

max NSP
GP

R
r

t                                               (6) 

де Rmax – максимальна дальність радіолокаційного виявлення (максимальна 
дальність прямої видимості); Рt – потужність сигналу, який випромінюється 
антеною; G – коефіцієнт підсилення антени; σ – ефективна площа розсіяння (ЕПР) 
цілі;    λ – довжина  електромагнітної  хвилі;    Pr – чутливість  приймальної  системи;  
(S/N) – відношення сигнал/шум.  
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Відповідно до рівняння (6) енергетичний потенціал аеростатної РЛС має 
забезпечувати супроводження різних типів цілей (наземних, повітряних і 
надводних) із заданою ефективною площею розсіяння, імовірністю хибної 
«тривоги» та правильного виявлення, параметрами антени і передавача, 
характеристиками приймача і процесора оптимального оброблення зондуючих 
сигналів (узгодженою фільтрацією). 

Вищезазначені параметри, що характеризують енергетичний потенціал  
аеростатної РЛС, необхідно враховувати при формулюванні тактико-технічних 
вимог до аеростатної системи. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ БЕЗПЕКУ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАШУТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО 

ДЕСАНТУВАННЯ 
 

Проведено аналіз щодо визначення переліку 
характеристик парашутних систем для 
повітряного десантування, які визначають 
безпеку їх застосування 
 
Ключові слова: безпека, надійність, парашутна система, повітряне 
десантування 

 
Питання досліджень характеристик парашутних систем (ПС) для повітряного 

десантування (ПД), які визначають безпеку їх застосування, обумовлені тим, що в 
документах системи загальних технічних вимог (ЗТВ) у явному вигляді не визначені 
вимоги та перелік відповідних характеристик. Взагалі згадані вимоги розподіляють 
на дві групи: загальні тактико-технічні вимоги (ТТВ) до засобів ПД та вимоги 
безпосередньо до ПС та їх складових частин. 

У свою чергу загальні ТТВ розподілені на шість підгруп вимог: за 
призначенням; щодо живучості і стійкості до зовнішніх дій; щодо надійності; щодо 
експлуатації, ремонту та зберіганню; щодо технологічності; щодо стандартизації та 
уніфікації. 

Безумовно, при поглибленому аналізі вимог можливо встановити, що усі вони 
в тій чи іншої мірі спрямовані на забезпечення безпеки застосування ПС під час 
десантування, особливо з урахуванням комплексного розгляду функціонування 
системи “парашут–людина–зовнішнє середовище”. Так як вимоги визначають певні 
властивості ПС з відповідними характеристиками, які повинні бути визначені у 
випробуваннях, тому й безпека випробувань та подальшої експлуатації залежить від 
вимог до ПС та методів визначення характеристик. 

Основною комплексною кількісною характеристикою, що визначає ПС і 
безпеку застосування ПС як технічної системи, є надійність, яка визначається як 
ймовірність безвідмовної роботи при певному довірчому рівні . Вимоги щодо 
числових значень цієї характеристики встановлюються документами системи ЗТВ з 
обов’язковим їх наведенням в тактико-технічних завданнях (ТТЗ) на розробку ПС та 
етапи виконання дослідно-конструкторської роботи (ДКР) і види випробувань. 
Наприклад, стандартом Російської Федерації [1] для парашутів, які 
використовуються для десантування особового складу, встановлені такі критерії 
© Дмитрієв В.А., 2016 
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ймовірності безвідмовної роботи при 0,95: 

теоретичний розрахунок (аванпроект, технічний проект) – 0,9999; 
попередні випробування – 0,974; 
приймальні (державні) випробування – 0,987. 
Згідно керівництв з випробувань ПС системи ЗТВ, надійність ПС визначається 

як ймовірність розкриття парашуту, введеного в дію в умовах, передбачених 
призначенням та основними вимогами до нього. 

Висока надійність основних парашутів досягається завдяки використанню під 
час розробки позитивного досвіду експлуатації, а також за рахунок ретельного 
аналізу відмов та передпосилок до них із всебічною перевіркою заходів щодо їх 
усунення на стадії експериментальних випробувань. Запасні парашути мають 
декілька меншу надійність через більш жорсткі вимоги до них стосовно 
забезпечення мінімальної маси та розмірів, а також через ускладнені умови роботи у 
випадку часткової відмови основного парашуту. 

У зв’язку із високими показниками надійності, оцінити її за кількістю відмов 
безпосередньо у випробуваннях не являється можливим через велику кількість 
потрібних експериментів, що неприпустимо збільшує обсяг, витрати часу та засобів 
забезпечення випробувань. Тому безпосередня кількісна оцінка надійності ПС 
проводиться за результатами їх експлуатації у військах на протязі декількох років. 

У випробуваннях ПС їх надійність можливо оцінити опосередковано за 
допомогою спеціальних методів: 

порівняльної оцінки надійності у розширених границях визначення відмови, 
коли за відмову приймається передпосилка до неї; 

оцінки під час штучно введених відмов окремих складових частин парашуту 
чи навмисного створення факторів їх ненормальної роботи; 

оцінки під час спеціально створених ускладнених умов роботи парашуту, 
можливість виникнення яких під час експлуатації, має малу ймовірність. 

Дослідження впливу на безпеку інших характеристик ПС (крім надійності) за 
наведеною вище систематизацією (за групами та підгрупами вимог) незручне та 
недоцільне, так як ускладнює уявлення про сутність впливу відповідної 
характеристики на функціонування ПС під час десантування. Більш приємним є 
розгляд і аналіз впливу на безпеку характеристик ПС за окремими етапами 
виконання десантування. Такий підхід надає можливість визначити основні 
потенційно небезпечні показники та розробити методичні рекомендації щодо 
зменшення небезпеки, визначення необхідних характеристик і встановлення 
обмежень експлуатації. 

В якості етапів десантування у подальших дослідженнях розглядаються: 
відділяння від повітряного судна; введення ПС у дію; зниження на наповненому 
куполі основного парашуту; приземлення. 

1. Етап відділяння десантника від повітряного судна складається з трьох 
основних підетапів: 

переміщення з визначеного місця у вантажній кабіні до дверей (люка) для 
десантування та заняття вихідного положення для стрибка; 

власно відділяння від повітряного судна (стрибок); 
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рух у повітрі поблизу повітряного судна. 
В таблиці 1 наведена узагальнена схема показників, що впливають на безпеку 

виконання етапу, та відповідаючі їм характеристики ПС і повітряного судна. 
 

Таблиця 1 
Показники та характеристики, що впливають на безпеку виконання етапу відділяння 

десантника від повітряного судна 
№ 
п/п Показники Характеристики 

1 Своєчасне виконання команди Наявність, зручність сприйняття сигналів 
Надійність засобів сигналізації 

2 Вільне переміщення у кабіні 
Розміри вантажної кабіни 
Розміри ПС 
Зручність переміщення з надягнутою ПС 

3 Зміна маси і центрівки 
повітряного судна Маса і центрівка повітряного судна 

4 Вільне покидання повітряного 
судна 

Розміри пройму дверей (люків) 
повітряного судна 

5 Вільний рух до віддалення на 
безпечну відстань 

Спосіб введення ПС в дію 
Спосіб десантування за кількістю потоків 
Траєкторія руху десантника 
Рекомендації по діям в особливих 
випадках 

 
Аналіз характеристик та досвід проведення випробувань показує, що 

найбільший вплив на безпеку десантування мають характеристики маси і центрівки 
повітряного судна та траєкторія руху десантника у початковий час після відділяння. 
Детально ці питання розглянути у роботах [2…6] та інших. 

2. У загальному випадку після відділяння від повітряного судна десантник, 
військова техніка чи вантаж (далі – тіло) починає вільний рух у повітряному 
просторі. При цьому горизонтальна швидкість тіла швидко зменшується за рахунок 
дії сили опору потоку повітря, а вертикальна за рахунок дії сили тяжіння поступово 
наростає. Через деякий час горизонтальна швидкість наближається до нуля 
(швидкості вітру), а вертикальна – до критичної швидкості падіння, яка відповідає 
рівності ваги тіла силі опору повітря. 

Процес вільного падіння при правильних діях десантника практично 
безпечний. Затримка у введенні ПС в дію при звичайному десантуванні складає 
2…5 с, цей час необхідний для виходу тіла із супутної струї повітряного судна, що 
забезпечує сприятливі умови протіканню процесу введення ПС у дію, та 
гальмування швидкості руху тіла з метою зменшення навантажень на ПС і тіло у 
процесі наповнення куполу парашуту. 

Власно етап введення парашутної системи у дію включає підетапи: 
1) розчековку ранця основного парашуту; 
2) витягування куполу та строп основного парашуту; 
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3) наповнення куполу основного парашуту; 
4) зменшення швидкості тіла до швидкості зниження на наповненому куполі 

основного парашуту. 
В таблиці 2 наведена узагальнена схема показників, що впливають на безпеку 

виконання етапу введення ПС у дію, та відповідні ним характеристики. 
 

Таблиця 2 
Показники та характеристики, що впливають на безпеку виконання етапу введення 

ПС у дію 
№ 
п/п Показники Характеристики 

1 Можливість створити 
потрібне зусилля Величина, напрямок, амплітуда дії зусилля 

2 Вільне витягування строп і 
куполу 

Відсутність можливості зачеплення строп і 
куполу за елементи ПС і десантника 
Зусилля витягування строп і куполу 

3 Наповнення куполу Швидкість руху при введенні ПС в дію 
Перевантаження при введенні ПС в дію 

4 
Достатність висоти 

десантування для введення 
ПС у дію 

Мінімально безпечна висота десантування 

5 Нормальне (штатне) 
функціонування ПС 

Рекомендації по діям в особливих 
випадках 

 
Аналіз схеми та досвід випробувань ПС показує, що найбільш впливовими на 

безпеку десантування є характеристики: зусилля витягування строп і куполу, 
мінімальна та критична швидкість наповнення куполу, перевантаження під час 
наповнення куполу, мінімально безпечна висота десантування. Детально ці питання 
розглянути у роботах [2…6] та інших. 

3. Етап зниження на наповненому куполі парашуту у цілому є самим 
безпечним етапом виконання десантування. Фактично етап полягає у русі тіла у 
повітрі з горизонтальною та вертикальною швидкістю. 

Горизонтальна швидкість для парашутів із нейтральним куполом рівна 
швидкості вітру, для круглих куполів із щілинами та керованих парашутів – 
векторній сумі швидкості вітру та власної горизонтальної швидкості парашуту. 
Вертикальна швидкість визначається масою тіла, щільністю повітря, коефіцієнтами 
опору та площиною куполу ПС і тіла. 

На цьому етапі десантник спроможний частково або повністю виправити 
похибки із точності десантування, що мали місце на попередніх етапах, та 
підвищити безпеку десантування в цілому виконанням маневрів з корегуванням 
траєкторії руху для забезпечення приземлення у межах майданчика десантування. 

Безпека під час маневрування забезпечується характеристиками ПС: 
для нейтральних куполів: швидкістю розвороту вліво і вправо на 180°; 

кількістю строп, що підлягають підтягуванню, і величиною підтягування; для  
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керованих куполів: власною горизонтальною швидкістю; швидкістю розвороту 
вліво і вправо на 180°; швидкістю розвороту вліво і вправо на 360°  
(першого розвороту і наступних); втратою висоти за один оберт при “скручуванні”; 
величиною підтягування строп керування. 

Небезпеку при маневруванні представляє можливість “згасання” куполу при 
перевищенні величини підтягування строп або тривалому інтенсивному 
“скручуванні”, маневрування на малій висоті (менше 100 м) та необачливість при 
груповому десантуванні, яка може привести до зіткнення десантників у повітрі, їх 
травмуванню, зачепленню один за одного або за складові елементи парашуту, 
“згасанню” або пошкодженню куполів парашутів. 

4. Приземлення – найбільш складний та небезпечний етап парашутного 
десантування, на який приходиться найбільша частина травм особового складу та 
пошкоджень військової техніки або вантажу. Багаторічна статистика свідчить, що 
більше 70% парашутних подій та інцидентів відбувається саме під час приземлення. 

Етап складається з трьох основних підетапів: 
підготовки до приземлення; 
власно приземлення (торкання земної поверхні); 
“гасіння” куполу парашуту або вивільнення від ПС. 
Перший підетап призначений для створення максимально безпечних умов 

приземлення і повинен бути завершеним на певній висоті від земної поверхні. 
Безпека на цьому підетапі досягається в основному діями десантника: 

своєчасним припиненням маневрування (на висоті 100…50 м); 
фіксацією напрямку руху (по вітру – на нейтральному куполі, проти вітру – на 

керованому); 
прийняття певного положення тіла, особливо – ніг. 
Безпека на другому підетапі досягається неперевищенням швидкості 

приземлення встановлених значень відповідно до типу ПС та правильними діями 
десантника: рівномірним розподілом навантаження між ногами при торканні 
поверхні землі, їх згинанням та падінням на бік (для керованих ПС – своєчасним 
енергійним підтягуванням строп керування для зменшення горизонтальної та 
вертикальної швидкості. 

Підетап “гасіння” куполу парашуту або вивільнення від ПС забезпечує 
безпеку десантника від “протаскування” по земній поверхні та отримання травм при 
цьому. 

Основними характеристиками ПС, які забезпечують безпечне завершення 
цього етапу, є швидкість при приземленні (безпосередньо під час торкання земної 
поверхні), та стосовно усього процесу десантування влучність (точність) 
приземлення на майданчик приземлення. Детально ці питання розглянуті у роботах 
[2…6] та інших. 

Таким чином, в результаті проведеного аналізу вирішена задача визначення 
основних характеристик, що впливають на безпеку застосування ПС для ПД: 

надійність, яка визначається ймовірністю безвідмовної роботи ПС; 
швидкість та висота десантування; 
центрувальні характеристики повітряного судна; 
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геометричні розміри вантажної кабіни, пройом люків (дверей) для 

десантування та особливості конструкції повітряного судна (наявність пілонів, 
підвісок, форма і розміри хвостового оперення та ін.); 

мінімальна та критична швидкість наповнення куполу; 
перевантаження під час наповнення куполу; 
мінімально безпечна висота десантування; 
швидкість приземлення; 
розміри майданчику приземлення. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДВІСНОГО ПРИЦІЛЬНОГО КОНТЕЙНЕРА НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТАКА-НОСІЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

РОЗРАХУНКОВОЇ МЕТОДИКИ 
 
На основі використання розрахункової методики 
отримано оцінку зміни основних льотно-технічних 
характеристик літака-носія внаслідок 
використання підвісного прицільного контейнера 
 
Ключові слова: підвісний прицільний контейнер, літак-носій, 
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Завдання модернізації бойової авіаційної техніки передбачають підвищення 

бойових можливостей авіаційних комплексів, одним з напрямків якого є 
розширення можливостей щодо виявлення наземних (морських) цілей та 
покращення точності вирішення задачі прицілювання при застосуванні керованих 
авіаційних засобів ураження (АЗУ) шляхом оснащення літальних апаратів (ЛА) 
підвісними прицільними контейнерами (ППК). 

ППК вперше з'явилися у Військово-Повітряних Силах (ВПС) США під час 
війни у В'єтнамі. Вони використовувалися для застосування авіаційних бомб з 
лазерною системою наведення. Першими серійними ППК AN/AVQ-10 Pave Knife 
оснащувалися винищувачі-бомбардувальники F-4 Phantom-2. У подальшому їх 
змінили AN/ASQ-153-AN/AVQ-23 Pave Spike. До складу контейнерів входили 
оптико-електронні системи високого розрізнення, а також лазер для підсвічування 
цілі головці самонаведення (ГСН) бомби [1].  

У 1991 році під час операції "Буря в пустелі" американські літаки  
F-111 Aadvark і F-15E Strike Eagle з новітніми ППК LANTIRN досягли високих 
результатів. На ці літаки, разом з літаками F-117, довелося близько 95 відсотків усіх 
скинутих авіацією міжнаціональних сил керованих авіаційних бомб. З цього часу 
підвісні прицільні контейнери стали обов'язковим атрибутом більшості винищувачів 
і винищувачів-бомбардувальників ВПС не тільки країн НАТО, але й Індії, Китаю, 
Індонезії, Єгипту, Пакистану, Марокко та інших. 

Тому оцінка можливості підвіски перспективного ППК на вітчизняні ЛА є 
актуальним завданням наукових досліджень на напрямку теоретичного забезпечення 
вирішення завдань модернізації військової авіаційної техніки. 

Враховуючи високі фінансові витрати з визначення впливу підвісного 
прицільного контейнера на основні льотно-технічні характеристики літака-носія  
 
  Єрмолаєв І.Р., Коцуренко Ю.В, 2016 
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експериментальним шляхом, було проведено попередню оцінку впливу за 
допомогою розрахункових методик.  Оцінка проводилася за таким алгоритмом: 

визначення основних масово-габаритних характеристик перспективного ППК 
та діапазонів типових умов його застосування; 

розрахунок основних аеродинамічних характеристик літака-носія з 
підвішеним ППК; 

вибір типового профілю польоту літака-носія з підвішеним ППК; 
розрахунок тактичного радіусу дії літака-носія з підвішеним ППК; 
висновок щодо можливості та доцільності оснащення літака-носія ППК. 
Для визначення основних масово-габаритних характеристик перспективного 

оптико-електронного прицільного контейнера розглянуті найбільш новітні ППК, які 
практично застосовуються на сучасних тактичних винищувачах, а саме: Sniper 
Advanced Targeting Pod (ATP) (США), AN/ASQ-228 ATFLIR (США), AN/AAQ-
28(V) LITENING (Ізраїль), Damocles (Франція), WMD-7 (Китай) та "САПСАН-Э" 
(РФ), які належать до перспективних. Їх основні характеристики приведені у  
табл. 1 [1...6]. 

Аналіз даних табл. 1 дозволяє констатувати: 
основне призначення сучасних підвісних прицільних контейнерів є наведення 

керованих (високоточних) АЗУ; 
розміри ППК перебувають в межах: довжина – 1,83...3,0 м (переважно 

2,2...2,4 м), діаметр – 0,3...0,406 м (переважно 0,3...0,36 м); 
практично усі ППК мають сигароподібну форму з напівсферичною або 

клиноподібною головною  та хвостовою частинами; 
максимальна маса сучасних ППК становить 191...280 кг (переважно 

191...250 кг); 
до основного обладнання ППК, як правило, входять: телевізійні (ТВ), 

тепловізійні (ТПВ) або інфрачервоні (ІЧ) камери (датчики, сенсори); лазерний 
далекомір; лазерний цілевказник та лазер-маркер; 

літаками-носіями сучасних ППК є практично усі типи літаків тактичної 
авіації, а також деякі стратегічні бомбардувальники (наприклад, В-1В, В-52). 

Виходячи з цього можна припустити, що основні масово-габаритні 
характеристики перспективного оптико-електронного підвісного прицільного 
контейнера для оснащення вітчизняних тактичних літаків можуть становити: 

форма – сигароподібна з напівсферичною або клиноподібною головною та 
безвідривно обтікаємою хвостовою частиною; довжина – 2,0...2,4 м; діаметр – 
0,3...0,4 м; максимальна маса – 200...250 кг.  

ППК, як правило, застосовуються під час виконання бойових завдань по 
нанесенню авіаційних ударів по наземним (морським) об’єктам різноманітними 
засобами ураження. Тому максимальна швидкість польоту бойових літаків буде 
обмежена через наявність засобів ураження на зовнішніх підвісках. За досвідом 
локальних війн [7] ця швидкість перебуватиме в діапазоні 700...1000 км/год. При 
цьому основний діапазон висот польоту з ППК буде знаходитися в межах 
50...5000 м. 
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Основні характеристики сучасних та перспективних підвісних прицільни

Характеристика 
Тип ППК 

Sniper ATP AN/ASQ-228 
ATFLIR 

AN/AAQ-28(V) 
LITENING Damocles 

Країна, рік США, 2003 США, 2003 Ізраїль, 2008 Франція, 2009 
Призначення Для наведення 

керованих АЗУ на 
стаціонарні та 
рухомі цілі 

Для наведення 
керованих АЗУ в 
умовах низького 

освітлення 

Для виявлення 
цілей і цілевка-
зівки керованим 

АЗУ 

Для виявлення 
цілей і цілевка-
зівки керованим 

АЗУ ці
Довжина × 
діаметр, м 

2,39×0,3 1,83×0,33 2,2×0,406 ~2,3×0,4 

Максимальна 
маса, кг 

199 191 200 н. д. 

Прицільне 
обладнання 

ІЧ- камера 
переднього 
огляду; 

ТВ камера; 
лазерний цілевказ-
ник; лазерний 
далекомір; 
лазер-маркер 

ІЧ- камера 
переднього 
огляду; 

ТВ камера; 
лазерний цілевказ-
ник; лазерний 
далекомір; 
лазер-маркер 

ТПВ система 
переднього 

огляду; ТВ камера; 
лазерний 

цілевказник; 
лазерний 
далекомір 

Дальній лазерний 
цілевказник, ІЧ- 
система виявлення 

цілей FLIR 

О
та

Літаки-носії F-15, F-16, F/A-18, 
А-10, B-1B і B-52 

F/A-18E / F, 
F/A-18C / D, 

F/A-18Cs 

A-10, B-52H, 
F-14A/B/D, 

F-15E/D, AV-8B, 
F/A-18, F-16 Block 

25/30/40/50, 
F-4E, Су-30МКИ, 

L-159, Tornado 
GR4, Eurofighter 

Typhoon, 
JAS-39 Gripen 

Super Etendard M, 
Mirage 2000, 
Rafale, Су-30, 

Tornado, Mirage F1 
та ін. 

  
Примітка: у таблиці прийняті такі скорочення: АЗУ – авіаційні засоби ураження; ІЧ – інф

ТПВ – тепловізійний

74 
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З метою визначення впливу ППК на аеродинамічні характеристики (лобовий 

опір) літака-носія проведені розрахунки на основі використання існуючої 
емпіричної методики [8] з припущенням, що збільшення лобового опору літака 
відбувається тільки за рахунок приросту його складової при нульовій підіймальній 
силі, викликаного установкою зовнішньої підвіски: 

,
000 XXX CCC  

де 
0XC –  коефіцієнт лобового  опору самого літального апарата при нульовій 

піднімальній силі;   
0XC – приріст цього опору за рахунок установлення 

додаткового обладнання. 
Оцінка впливу ППК на льотно-технічні характеристики літака проведена 

шляхом аналізу зміни тактичного радіусу дії RT літака типу МиГ-29 при заданих 
вихідних даних за визначеною методикою [9] для типових профілів польоту [7], що 
наведені на рис. 1 і 2.  

При розрахунку аеродинамічних характеристик ППК прийнято: форма 
контейнеру – сигароподібна з напівсферичною головною та безвідривно обтікаємою 
хвостовою частинами; довжиною – 2,4 м; діаметром – 0,35 м; максимальною масою 
– 250 кг. 

Додатково обрано варіант озброєння, який включає дві вільно падаючі 
авіабомби калібру 500 кг (ФАБ-500). Вибір такого варіанту озброєння  ґрунтується 
на тому, що за основними аеродинамічними та масово-габаритними 
характеристиками ці авіабомби наближені до корегованих авіабомб калібру 500 кг 
(КАБ-500). 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Н=5 к м

100 км 

Vпр=800-900 км/год 

Н=200 м 
60 км 

Рис. 1. Профіль польоту №1 

RТ 

 

 

 
 

 
Н=5 км 

100 км 

Vпр=800-900 км/год 

Н=11 км 

60 км 
Н=3 км 

 

Рис. 2. Профіль польоту №2 

RТ 
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Результати розрахунку тактичного радіусу польоту літака у відносних 

одиницях до базового варіанту підвісного озброєння наведено в табл. 2 та на рис. 3. 
 

Таблиця 2  

Відносне значення тактичного радіусу літака типу МиГ-29  
при польоті за профілями №1 та №2 

Вихідні дані 

Варіанти підвісного озброєння 

Без підвісок 2×АКР Р-60 2×ФАБ-500 + 
2×АКР Р-60 

2×КАБ-500 + 
2×АКР Р-60 + 

ППК 
Номер варіанту 
озброєння 1 2 3 4 

Профіль №1  1 0,96 0,89 0,86 
Профіль №2 1 0,97 0,91 0,90 
Примітка: в таблиці прийняті такі скорочення: АКР – авіаційна керована ракета; ФАБ – фугасна 
авіаційна бомба; КАБ – корегована авіаційна бомба 

 

 
 

Рис. 3. Порівняння впливу варіанту озброєння на тактичний радіусу літака 
типу МиГ-29 при польоті за профілями №1 та №2 

 

Результати розрахунків показали, що вплив підвіски ППК на зменшення 
величини тактичного радіусу дії літака-носія досить помірний і не перевищує трьох 
відсотків. При цьому вказаний вплив при польоті за профілем №2 дещо менший, ніж 
при польоті за профілем №1.  

Разом з тим, за досвідом локальних війн [7] при нанесенні авіаційних ударів 
по наземним цілям з тактичних міркувань частіше використовувався профіль, 
подібний до профілю №1. Тому незначна перевага профілю  №2 щодо впливу 
підвіски ППК на зменшення величини тактичного радіусу дії літака-носія не є 
суттєвою і з тактичних міркувань (насамперед, забезпечення високої ефективності 
подолання протиповітряної оборони противника) літак-носій ППК може виконувати 
політ за низьковисотним профілем (типу профілю №1) практично без 

Варіанти озброєння:  
1. Без підвісок 
2. 2×АКР Р-60 
3. 2×ФАБ-500 +2×АКР Р-60 
4. 2×КАБ-500 + 2×АКР Р-60 + ППК  

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

1,00 

Відносне 
значення RT 

Профіль польоту  №1 Профіль польоту №2 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Номер варіанту озброєння 
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погіршення тактико-технічних характеристик. 

Таким чином, на основі наведеного вище можна зробити такі висновки: 
оснащення військових літальних апаратів підвісними прицільними 

контейнерами є одним з актуальних завдань проведення їх модернізації; 
основні масово-габаритні характеристики перспективного оптико-

електронного підвісного прицільного контейнера для оснащення вітчизняних 
тактичних літаків можуть бути такими: форма – сигароподібна з напівсферичною 
або клиноподібною головною частиною та безвідривно обтікаємою хвостовою 
частиною; довжина – 2,0...2,4 м; діаметр – 0,3...0,4 м; максимальна маса – 
200...250 кг; 

для зниження фінансових витрат з визначення впливу підвісного прицільного 
контейнера на основні аеродинамічні характеристики літака-носія доцільно 
проведення попередньої оцінки такого впливу за допомогою розрахункової 
методики; 

вплив підвісного прицільного контейнера на зменшення величини тактичного 
радіусу дії літака-носія є помірним і становить до трьох відсотків від RT при 
виконані польоту за профілем №1; 

перевага профілю  №2 при польоті літака-носія з ППК на зменшення величини 
його тактичного радіусу дії є незначною і для забезпечення високої ефективності 
подолання протиповітряної оборони противника або з інших тактичних міркувань 
виконання польоту літаком-носієм за профілем №1 може здійснюватись практично 
без погіршення його тактико-технічних характеристик. 
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НЕІНВАРІАНТНА КОМПЕНСАЦІЙНА СХЕМА КОМПЛЕКСУВАННЯ 
ІНЕРЦІАЛЬНИХ ДАТЧИКІВ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ З БОРТОВИМ 

НАВІГАЦІЙНИМ КОРЕКТОРОМ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ 
 

Запропонована нова версія неінваріантної 
компенсаційної схеми комплексування інерціальних 
датчиків первинної інформації з бортовим 
навігаційним коректором. Основу схеми складають 
процедура нелінійної дискретної фільтрації для 
уточнення оцінок навігаційних параметрів з 
використанням інформації від навігаційних 
коректорів і екстраполяції цих оцінок з 
урахуванням показань інерціальних датчиків, а 
також лінійна регресійна процедура ідентифікації 
параметрів моделей систематичних похибок 
інерціальних датчиків на заданому початковому 
інтервалі часу з використанням інформації від 
навігаційного коректора, що побудована за 
допомогою апарату теорії чутливості   
Ключові слова:  акселерометри, датчики кутової швидкості, бортовий 
навігаційний коректор, процедура нелінійної дискретної фільтрації, 
лінійна регресійна процедура, матриця функцій чутливості, 
псевдообернена матриця 

  
Серед бортових навігаційних засобів літальних апаратів (ЛА) можна виділити 

дві основні групи: 
системи зчислення координат; 
засоби позиційної, швидкісної і кутової корекції (навігаційні коректори). 
У якості основного варіанту систем зчислення координат на сьогодні широко 

застосовуються  інерціальні  навігаційні  системи  безплатформного  типу (БІНС),  в 
яких датчиками первинної інформації є акселерометри і датчики кутової швидкості 
(ДКШ). До переваг БІНС можна віднести високу інформативність, повну 
автономність і абсолютну завадозахищеність, а до недоліків – необхідність 
задавання початкових значень навігаційних параметрів, а також наростання похибок 
у визначенні навігаційних параметрів у часі. Саме ця остання обставина викликає 
необхідність у комплексуванні БІНС з бортовими навігаційними коректорами 
позиційного, швидкісного і кутомірного типів.  
© Захарін Ф.М., Помаренко С.О., Карнаух Т.І.,  2016 
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Схеми комплексної обробки навігаційної інформації, як і самі навігаційні 

комплекси, можна класифікувати, перш за все, за такою ознакою, як глибина 
інтеграції бортових навігаційних засобів (на рівні підсистем, на рівні каналів 
підсистем, на рівні первинних датчиків). Ще однією ознакою класифікації є склад 
навігаційних параметрів, що оцінюються.  

В традиційних схемах комплексування систем зчислення координат, зокрема 
БІНС, відбувається оцінювання похибок систем зчислення координат за допомогою 
поточної інформації від навігаційних коректорів, які використовуються для 
внесення поправок до вихідної навігаційної інформації. Ці схеми в останні роки 
отримали назву інваріантних схем комплексування [2]. Особливістю таких схем є 
формування вимірювань у вигляді різниць складових показань систем зчислення 
координат і коректорів, що забезпечує практичну незалежність (інваріантність) 
оцінок похибок систем зчислення від самих навігаційних параметрів. В інваріантних 
схемах комплексування у якості моделей еволюції похибок систем зчислення 
координат використовуються лінійні диференціальні моделі похибок, а для 
оцінювання похибок застосовують процедури лінійної фільтрації калманівського 
типу. 

Відмінною рисою так званих неінваріантних схем комплексування є пряме 
оцінювання самих навігаційних параметрів (а не похибок їх визначення системами 
зчислення) з використанням інформації від навігаційних коректорів. В роботі [1] 
запропоновані неінваріантні компенсаційні схеми комплексування інерціальних 
датчиків первинної інформації і бортових навігаційних коректорів. Ці схеми 
передбачають оцінювання навігаційних параметрів і поправок до показань 
інерціальних датчиків за допомогою процедури нелінійної дискретної фільтрації на 
основі поточної інформації від навігаційних коректорів. В розширений вектор стану 
фільтра включаються навігаційні параметри (складові шляхової швидкості, 
координати, параметри орієнтації), а також поправки до показань інерціальних 
датчиків. В якості основи для побудови моделі еволюції шуканих навігаційних 
параметрів використовуються рівняння ідеальної роботи БІНС, а в якості 
спостережень для фільтру використовується поточна вихідна інформація 
навігаційних коректорів. Основними операціями процедури нелінійної дискретної 
фільтрації в таких схемах є операція уточнення оцінок навігаційних параметрів і 
поправок до показань інерціальних датчиків з використанням поточної інформації 
від навігаційних коректорів і операція екстраполяції оцінок навігаційних параметрів 
з використанням поточних показань інерціальних датчиків з урахуванням 
отриманих оцінок поправок.  

Необхідно відмітити, що при реалізації операції екстраполяції навігаційних 
параметрів, безумовно, враховується наявний досвід побудови ефективних 
обчислювальних алгоритмів БІНС. 

Крім оцінок навігаційних параметрів і поправок до показань датчиків у 
процедурі нелінійної дискретної фільтрації коригується і екстраполюється 
відповідна коваріаційна матриця оцінок похибок.  

У цій роботі запропонована нова версія неінваріантної компенсаційної схеми 
комплексування інерціальних датчиків первинної інформації і бортового 
навігаційного коректора ЛА. В запропонованій схемі комплексування, як і в 
неінваріантних компенсаційних схемах, що розглянуті в [1], також 
використовується процедура нелінійної дискретної фільтрації. Однак, в 
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запропонованій версії у вектор стану нелінійного фільтра включаються тільки 
навігаційні параметри (складові шляхової швидкості, координати, параметри 
орієнтації). Процедура нелінійної дискретної фільтрації в запропонованій версії 
реалізує операцію уточнення оцінок навігаційних параметрів і відповідної 
коваріаційної матриці похибок оцінок з урахуванням поточної інформації від 
навігаційного коректора і операцію екстраполяції оцінок навігаційних параметрів і 
коваріаційної матриці похибок з використанням поточних показань інерціальних 
датчиків. 

Для оцінювання параметрів моделей систематичних похибок інерціальних 
датчиків на заданому початковому інтервалі часу ]Tt,t[ 00  з використанням 
інформації від навігаційного коректора пропонується спеціальна лінійна регресійна 
процедура, що побудована на основі методології теорії чутливості [6].  

Нехай векторне представлення рівняння ідеальної роботи БІНС має такий 
вигляд:  

                                                0X)0(X),t,Z,X(fX  ,                                           (1) 
де TTTT ))t(),t(R),t(V()t(X  – вектор-стовпчик навігаційних параметрів; 
     TTT ))t(),t(a()t(Z  – вектор-стовпчик поточних складових уявного 
прискорення і абсолютної кутової швидкості  в осях  зв’язаної (приладової) системи 
координат.  

Модель, що відповідає моделі (1), і побудована із урахуванням похибок 
інерціальних датчиків і похибок задавання початкових умов, має вигляд:  

                                       00 XX)0(X
~

),t()t),t(Z
~

),t(X
~

(f)t(X
~

 ,                      (2) 

де )]t(Z,[)t(Z)t(Z
~

;    – вектор-стовпчик параметрів моделей систематичних 
похибок інерціальних датчиків (зміщення показань, похибки масштабних 
коефіцієнтів, параметри нелінійності та ін.);  )t(  –  вектор-стовпчик випадкових 
збурень із-за шумових складових похибок датчиків і похибок обчислень. 

Узагальнену модель вихідної інформації бортового навігаційного коректора 
можна представити у вигляді: 

                                               )t(]t),t(X[h)t(Y iiii  ,                                            (3) 
де ],[h  – в загальному випадку нелінійна вектор-функція; )t( i  – вектор-стовпчик 
похибок навігаційного коректора.  

Запропонована версія неінваріантної компенсаційної схеми комплексування 
передбачає реалізацію таких етапів: 

Етап 1. Уточнення оцінок вектора-стовпчика навігаційних параметрів і 
коваріаційної матриці похибок оцінок в початковій точці включення навігаційного 
коректора 0tt . Ця операція реалізується за допомогою відомих процедур [1]: 

                                    ]}t),t(X
~

[h)t(Y{K)t(X
~

)t(X̂ 000000 ,                               (4) 
 

0000 P]HKE[)t(P̂ , 
де   ;)RHPH(HPK 1

0
T
000

T
000   
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X
]t),t(X[hH 00

0 ; 

0P  – початкове значення коваріаційної матриці похибок оцінок; 0R  – 
коваріаційна матриця, що відповідає вектору похибок  )t( 0 .  

Етап 2. Цей етап реалізується на заданому початковому інтервалі часу 
]Tt,t[ 00   і передбачає роботу процедури нелінійної дискретної фільтрації тільки в 

режимі екстраполяції оцінок навігаційних параметрів і матриці коваріації P (без 
корекції цих  оцінок). Формально відповідні операції можна представити у вигляді: 

                                t]t),t(Z
~

),t(X̂[f)t(X̂)t(X̂ iiii1i ;                                           (5) 
                                )t(Q)t(Ô)t(P)t(Ô)t(P ii

Ò
ii1i ,                                            (6) 

де  t
X

]t),t(X[fE)(tÔ̂ ii
i ;   )t(Q i – коваріаційна матриця, що відповідає вектору 

випадкових збурень )t( .  
Фактично реалізація операції (5) передбачає використання відомих 

ефективних обчислювальних алгоритмів БІНС для розрахунку кватерніона 
орієнтації, приросту уявної швидкості, складових шляхової швидкості і координат 
за показаннями інерціальних датчиків, які опитуються, як правило, з високою 
частотою [1].  

Для побудови лінійної регресійної процедури ідентифікації параметрів 
моделей систематичних похибок інерціальних датчиків  використовується матриця 

функцій чутливості )t(X
~

)t(U i
i , що розраховується шляхом інтегрування такого 

рівняння:   

                                  

0)t(U,t],Z
~

,[)t(Z),t(X
~

{f

)t(U
X
~

t],Z
~

,[)t(Z),t(X
~

{f)t(U

0

.                                      (7) 

Значення матриці )t(U   для дискретних моментів часу Tjtt 0 , j = 1, 2, …, 
N,  TTNt0  використовується для побудови функцій лінійної регресії такого 
виду   

                                                          YG  ,                                                        (8) 
    

де  ,)G...,G,G(G TT
N

T
2

T
1  TT

N
T
2

T
1 )Y,...,Y,Y(Y ; 

)t(U
)t(X

~
]t),t(X

~
[h

G j
j

jj
j ;   )t(Y]t),t(X

~
[hY jjjj ; 

   j = 1, 2, …, N.  
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Операція ідентифікації вектора параметрів  для моделі регресії (8) 

представляється у такому вигляді: 
                                                    YG   ,                                                              (9) 

де  – символ операції псевдообертання матриці G  методом Гревілля [1]. 

Етап 3. При Ttt 0   процедура нелінійної дискретної фільтрації реалізує як 
операцію уточнення оцінок коваріаційної матриці похибок )t(P̂ i  і вектора 

навігаційних параметрів )t(X̂ i    за інформацією від навігаційного коректора  )t(Y i , 
так і операцію екстраполяції оцінок матриці )t(P̂ i  і вектора навігаційних параметрів 

)t(X̂ i  з використанням поточних показань інерціальних датчиків із урахуванням 
поправок до цих показань 

                                        )]t(Z
~

,ˆ[)t(Z iiÏ .                                                        (10) 

В окремому випадку, коли в моделях похибок датчиків враховуються тільки 
зміщення показань  

                                                     ẐZÏ ,                                                             (11) 

де T
1z1y1x1z1y1x )ˆ,ˆ,ˆ,â,â,â(Ẑ  – вектор оцінок зміщення показань 

інерціальних датчиків у зв’язаному базисі OX1Y1Z1. 
На підставі відомих результатів теорії чутливості [6] можна показати, що 

умовою вирішення задачі лінійної регресії (спостережуваності компонент      
вектора ) є невиродженість матриці Грама:  

                                          
Tt

t

T
0

0

d)(U)(UÃ ,                                                          (12) 

що побудована на вектор-функціях чутливості, тобто лінійна незалежність вектор-
функцій чутливості на інтервалі спостереження  ]Tt,t[ 00 .  

При моделюванні розглядалась задача комплексування блока мікромеханічних 
інерціальних датчиків (акселерометрів та ДКШ) з бортовим навігаційним 
коректором типу мультиантенної супутникової навігаційної системи при виборі 
геотопічної опорної системи координат OXYZ [1]. Для цього випадку вектор-
стовпчик навігаційних параметрів мав вигляд T

ZYX ),,,Z,Y,X,V,V,V(X  . 
Відповідно, вектор спостережень від навігаційних коректорів мав такий 

вигляд: )iii t()t(X)(tY .  
В якості рівнянь ідеальної роботи БІНС використовувались співвідношення, 

що описані в [1].  
Враховувались систематичні похибки інерціальних датчиків типу зміщення 

показань на рівнях g10 3  і  2,0 мрад/с. Частота опитування датчиків відповідала 
100 Гц. Середньо-квадратичні значення випадкових помилок навігаційного 
коректора приймались на рівнях 03,0V м/с; 3R м; 1 мрад, а частота 
оновлення інформації від мультиантенної супутникової системи приймалась 10 Гц.  
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Для екстраполяції значень навігаційних параметрів по інформації від інерціальних 
датчиків використовувались алгоритми, що приведені в [1, с. 186…190].  

Моделювалась траєкторія польоту ЛА типу “змійка” в площині OXZ зі 
швидкістю 250…300м/с з періодом 100 с і амплітудою 5 000 м, а також маневр із 
набором висоти і спуском по координаті Y.  

Обчислювальні похибки екстраполяції навігаційних параметрів 
характеризувались приведеним значенням кутової швидкості дрейфу моделі опорної 
системи координат  0,03  град/год і приведеної похибки за прискоренням         

510  м/с2.  
При вирішенні регресійної задачі була використана матриця функцій 

чутливості 
Z

)t(X)t(U i
i , що задовольняла такому рівнянню: 

                                  ,0)0(U),X
~

(B)t(U)X
~

(F)t(U                                      (13) 
де T

ZYXZYX ),,,Z,Y,X,V,V,V(X ; ZYX ,,  – похибки 

моделювання опорного геотопічного базису; )X
~

(F  і )X
~

(B – матриці в правій частині 
рівняння похибок такого виду: 

                                    Z)X
~

(B)t(X)X
~

(F)t(X .                                        (14) 
Відповідно, при формуванні варіацій параметрів орієнтації в правій частині 

моделі регресії використовувались оцінки ZYX ˆ,ˆ,ˆ , що отримані на основі 
розрахованих оцінок кватерніона орієнтації зв’язаної системи координат відносно 
опорного геотопічного базису та поточних параметрів орієнтації ~,~  і , що 
вимірюються навігаційним коректором.   

При реалізації лінійної регресійної процедури параметри приймались такими:  
N = 5;  T  = 20 с;   Т = 100 с.  

Отримані оцінки значень поправок до показань акселерометрів і ДКШ 
характеризуються такими рівнями точності: за поправками до показань 
акселерометрів 410 g , а за поправками до показань ДКШ  1 кут. хв./хв.  

При відключенні супутникового коректора на відрізку часу 300 … 400 c 
спостерігався ріст похибок за складовими шляхової швидкості на рівні до 0,2 м/с, за 
координатами – до 20 м та за параметрами орієнтації – до 1 кут. хв.  

Результати моделювання підтверджують працездатність запропонованої версії 
неінваріантної компенсаційної схеми комплексування інерціальних датчиків і 
бортових навігаційних коректорів ЛА. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СКЛАДУ І РОЗМІЩЕННЯ 

БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ВІЙСЬКОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 
Приведено основні положення розв’язання задачі 
багатокритеріального вибору складу і розміщення 
варіанту бортового обладнання (БО) літальних апаратів 
(ЛА) військового призначення при їх модернізації 

  
Ключові слова: бортове обладнання, військова авіаційна техніка, 
модернізація, задача багатокритеріального вибору 
 

Розширення бойових можливостей ЛА військового призначення за рахунок 
оновлення складу БО, оснащення новітніми розробками у галузі електроніки та 
приладобудування є сучасною світовою тенденцією. 

Однак не всі проекти модернізації ЛА військового призначення можна 
вважати однаково успішними. Можливість забезпечення істотного покращення 
рівня технічної досконалості, основних тактико-технічних характеристик, які 
визначають бойову ефективність, при відносно невеликих витратах як у програмі 
модернізації літаків B-52Н до рівня Pacer Plank [1], F-16 до рівня Block 50/52 [2, 3], 
не можна порівняти з ефективністю реалізації програм модернізації МиГ-21 за 
варіантом МиГ-21-93, MiG-21-2000, коли при витратах у 4 млн. доларів на один 
літак вдалося забезпечити приріст бойових можливостей лише на 0,25 одиниць[4]. 

Слід визнати, що ця проблемна ситуація має багато причин, але однією з 
головних серед них є проблема неоптимального (у деяких випадках, навіть, 
неадекватного) суб’єктивного вибору складу і розміщення БО при модернізації. 

Складність вибору визначається кількістю можливих варіантів, яка 
факторіально збільшується із ростом кількості розроблених нових зразків БО. Так, 
при заміні п’яти видів зразків обладнання ( 5n ) на нові із 6 можливих зразків 
кожного виду ( 6m ) існує 1875000!nnN m  можливих варіантів складу й 
розміщення. Для 10n  і 8m  ця кількість вже складе 141063,3  варіантів. Отже, зі 
збільшенням кількості варіантів пропорційно збільшується ймовірність можливого 
невдалого суб’єктивного вибору. 

У найближчий перспективі ситуація буде загострюватись: перехід на нову 
мікроелектронну елементну базу збільшить кількість виробників та, відповідно, 
різних за технічними рішеннями але конкурентоздатних зразків БО, а природне 
зменшення ресурсних показників старіючих ЛА, що обмежує бюджет програм 
модернізації, значно ускладнить пошук варіантів складу і розміщення БО. 
Для України це може негативно вплинути на виконання національної програми 
модернізації ЛА військового призначення, яка визнана базисною для забезпечення 
 © Кононов О.А., Єрко В.Б., 2016 
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 відповідного бойового потенціалу авіації Збройних Сил України у найближчій та 
середньостроковій перспективі. 

Є очевидним, що подальший розвиток методичного апарату підтримки 
прийняття управлінських рішень щодо вибору варіанту БО у рамках традиційного 
підходу оптимізації рішень “у малому” не є доцільним: принципові обмеження 
даного підходу обмежують функціональність прикладних практично-орієнтованих 
методик [5, 6].  

Якісне покращення можливостей з вибору складу БО при модернізації ЛА 
безпосередньо пов’язане з впровадженням оптимізації рішень “у великому”, 
насамперед, з ідеологією багатокритеріального вибору. Методологічні основи для 
цього вже існують – розроблено загальну схему формалізації задач 
багатокритеріального вибору, досліджено специфічні методи їх розв’язання [7…11], 
але недостатньо розробленою залишається область досліджень щодо врахування 
особливостей конкретної предметної галузі, її властивостей, вимог та обмежень при 
реалізації загальних методів багатокритеріального вибору. Слід відмітити, що 
врахування специфіки модернізації ЛА військового призначення при проведені 
багатокритеріального вибору варіантів заміни БО розроблено явно недостатньо. 
Таким чином, метою статті є представлення результатів особистих досліджень 
авторів щодо можливості здійснення багатокритеріального вибору складу і 
розміщення БО ЛА військового призначення при їх модернізації без використання 
зовнішньої суб’єктивної додаткової інформації.  

У загальному вигляді задачу вибору складу і розміщення БО при модернізації 
ЛА військового призначення можна представити сукупністю двох основних 
елементів 

I,X , (1) 
де X  - це множина n - мірних векторів можливих варіантів складу й розміщення БО 
парку iX  ( N..1i ) та відповідних їм M - мірних векторів параметрів iA  (значення 
компонент iA  визначається векторами характеристик ja  конкретних зразків 
обладнання jx , з яких саме здійснюється вибір ( n..1j )); I  – система переваг 
(преференцій) людини, що приймає рішення (ЛПР), за якою здійснюється вибір 
варіантів, тобто множина відношень переваги одного варіанту над іншим ( ji XX ) 
за їх показниками iA , jA . 

Тоді завдання вибору полягає у визначенні множини таких варіантів X , які є 
найкращими у множині x  відносно системи переваг (преференції) ЛПР I . 

Особливостями задачі, що розглядається, є: 
відсутність серед зразків обладнання таких, що мають перевагу перед іншими 

за всіма характеристиками ja , тобто вибір здійснюється лише серед конкурентних 
зразків обладнання; 

відсутність за будь-якою формою зовнішньої додаткової інформації для 
відшукання компромісного рішення, тобто розглядається вибір без впливу 
суб’єктивного чиннику.  
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Таким чином, розглядається задача багатоцільового вибору в умовах кінцевої 

множини варіантів, повної початкової детермінованої інформації про варіанти і 
відсутності зовнішньої додаткової інформації. Істотною вимогою до її розв’язання є 
намагання отримати процедури, що придатні для прикладного застосування, а не 
абстрактний математичний метод рішення. Саме тому, важливим є врахування 
обчислювальних обмежень і вимоги отримання необхідної для ЛПР невеликої за 
потужністю множини ефективного вибору X .  

Першим етапом розв’язання задачі (1) є формування векторного критерію 
XJ , що адекватно відображає I  - систему переваг ЛПР. При цьому, обраний підхід 

до пошуку множини X  не передбачає використання будь-яких згорток, введення 
суб’єктивних вагових коефіцієнтів, пріоритетів при визначені вектору критеріїв 
вибору. Тому авторами пропонується формувати векторний критерій вибору XJ  з 
компонент векторів параметрів iA , що описують властивості кожного з варіантів iX , 
за структурою 

iiã

iið

iiö

i

XAJ
XAJ
XAJ

XJ , (2) 

де, iiö XAJ  - вектор “цільових” компонент iXJ , які характеризують тактико-
технічні властивості ЛА, як засобу виконання бойових завдань (наприклад, 
дальність розпізнавання цілей, кількість цілей для одночасного спостереження й 
прицілювання, діапазон умов застосування авіаційних засобів ураження, що 
забезпечується, тощо); iið XAJ  - вектор “ресурсних” компонент iXJ , які 
визначають ресурсні витрати на реалізацію даного варіанта заміни БО (передусім, 
вартість обладнання, вартість періодичних робіт, середні експлуатаційні витрати, 
тощо); iiã XAJ  - вектор “гомеостазисних” компонент iXJ , які характеризують 
пілотажні та льотно-технічні властивості ЛА, рівень безпеки польотів за умови 
обрання даного варіанту БО (наприклад, відхилення польотної маси ЛА від 
номінальної, відхилення центрування ЛА від номінального, відхилення електричної 
потужності споживачів від номінальної, тощо). 

Запропонована структура iXJ  відповідає суперечливим цільовим установкам 
ЛПР при виборі варіанту БО для модернізації: 

по-перше, обраний варіант повинен забезпечити найкращі тактико-технічні 
властивості ЛА, як засобу виконання бойових завдань; 

по-друге, обраний варіант повинен мати найменші ресурсні витрати при 
реалізації; 

по-третє, обраний варіант повинен якомога менше вплинути на льотно-
технічні властивості ЛА та рівень безпеки польотів. 

Крім того, для умов задачі, що розглядається, визначено, що компоненти 
“цільової” і “ресурсної” частини iXJ  лінійно залежать від значень компонент 
векторів iA , а для “гомеостазисної” частини дану залежність доцільно розглядати у 
вигляді функцій штрафу. 
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Загальна методологія багатокритеріального вибору полягає у формуванні 

множини Парето варіантів вибору та його уточненням (скороченням) на основі 
додаткової інформації і специфічних особливостей предметної області, що 
розглядається. Відома процедура формування множини Парето Ï

X  передбачає 

послідовний розгляд й порівняння варіантів для задачі (1) та потребує 1-NNM
2
1  

операцій порівняння. Значною складністю її прикладної реалізації є необхідність 
здійснення операцій з великими за потужністю множинами можливих варіантів. 

Для подолання зазначеного методичного обмеження авторами пропонується 
реалізувати схему послідовного вибору до визначення множини Парето варіантів. 
Пропонується на першому етапі знайти множину варіантів, які є не гіршими 
відносно iiã XAJ , тобто  

.ji,N..1i,XAJXAJ:~X jjãiiãXi  (3) 
На другому етапі – реалізувати відому ітераційну процедуру пошуку 

елементів множини Парето варіантів серед X
~ .  

Принциповою основою для застосування схеми послідовного вибору в 
предметній галузі, що розглядається, є можливість розділення множини варіантів 

X  на дві різні за потужністю множини варіантів: множини, елементи якої мають 
перевагу за iiã XAJ  та, які не мають такої переваги. Так як потужність множини 

X
~  є значно меншою потужності множини X , то реалізація запропонованої схеми 

послідовного вибору дозволить у 
ãM

M  разів (де ãM  - кількість компонент iiã XAJ ) 

зменшити кількість необхідних операцій для визначення Ï
X  і практично 

реалізувати процедуру багатокритеріального вибору БО для ЛА військового 
призначення при їх модернізації. 

Згідно з методологією багатокритеріального вибору [9], відшукання множини 
Парето, тобто множини компромісних рішень відповідно до заданого векторного 
критерію, вже є математично обґрунтованим достатнім розв’язанням поставленої 
задачі. Для його подальшої конкретизації, згідно з принципом Еджворта-Парето 
[10], необхідним є використання додаткової інформації. 

З метою отримання практично важливого рішення задачі 
багатокритеріального вибору без залучення зовнішньої (суб’єктивної) додаткової 
інформації авторами запропоновано розглянути для кожного варіанту, що належить 
множині Парето Ï

XiX , інтегральні характеристики  
2N

1j

M

1k
jkkikki

Ï

XAJXAJX , (4) 

де ÏN  - це кількість елементів у множині Парето. 
Характеристика (4) є сумарною евклідовою відстанню у M - мірному просторі 

між точкою, що відповідає варіанту iX , і точками, що відповідають іншим 
варіантам, та відображає його принципові особливості. 

Так, варіанти iX  з множини Ï
X , характеристики iX  якіх не мають великих 

значень, є компромісами, де за рахунок погіршення одних тактико-технічних  
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показників достягається покращення впливом інших. Різниця між варіантами даної 
групи полягає у форматі взаємної компенсації змін параметрів. 

Навпаки, варіанти Ï
XiX , у яких величини характеристики iX  значно 

більші середнього, мають особливу вагу для ЛПР при прийнятті рішення. Саме ці 
варіанти здатні забезпечити екстремальні можливості ЛА як зразка озброєння і 
військової техніки, наприклад найбільшу дальність визначення цілей, найбільшу 
номенклатуру засобів ураження для використання, найбільший діапазон умов 
застосування засобів ураження, тощо.  

Для предметної галузі, що розглядається, саме вибір таких варіантів є умовою 
значного підвищення бойових можливостей ЛА після модернізації, а функція ЛПР 
полягає в обранні найбільш перспективного варіанту із визначених. 

Таким чином, наведена методика дослідження підтверджує існування 
теоретичної можливості зменшення негативного впливу суб’єктивного чинника на 
результати вибору варіантів БО ЛА військового призначення при модернізації. 
Методичною основою для підвищення рівня об’єктивності прийняття рішень в 
процесі модернізації ЛА військового призначення є запропоновані авторами 
структура векторного критерію вибору, процедура послідовного вибору варіанту 
модернізації із врахуванням специфічних особливостей предметної галузі, що 
розглядається. 
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ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СТВОРЕННЯ ЛЕГКОЇ  
ПАРАБІПЛАННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

 
Розглядається варіант створення легкої 
парабіпланної транспортної системи військового 
призначення. Наводиться приклад її 
аеродинамічного розрахунку та визначення на його 
основі деяких льотно-технічних характеристик та 
конструктивних параметрів 
 
Ключові слова: ескізне проектування, парабіпланна транспортна 
система, аеродинамічний розрахунок, льотно-технічні 
характеристики 
 

Нові реалії, а саме – нав’язана нам гібридна війна на сході України, диктують 
нові підходи до вирішення деяких специфічних військових завдань. Бойові дії 
ведуться в основному локально, невеликими військовими підрозділами, які 
знаходяться в безпосередньому конфліктному зіткненні з проросійськими 
бандформуваннями. Указані підрозділи для успішного ведення бойових дій 
потребують належного логістичного забезпечення, яке включає також і безперервну 
повітряну розвідку і оперативне евакуювання поранених бійців. Зрозуміло, що для 
цього необхідні як безпілотні так і легкі пілотовані літальні апарати (ЛА), які здатні 
здійснювати посадку та зліт з невеличких майданчиків (або навіть без них). 
Природньо, що вказані ЛА повинні бути, перш за все, максимально простими і 
дешевими в виробнитстві та мати якомога кращі експлуатаційні якості.Ідея 
створення одного із таких ЛА виникла саме у волонтерів, які в дуже складних 
умовах здійснювали вище зазначену логістику різними шляхами.Так сталося, що 
серед згаданих волонтерів-активістів виявилось немало досвідчених фахівців різних 
галузей науки, які на основі своїх знань та набутого волонтерського досвіду 
сформували загальний вигляд легкої авіаційної транспортної системи для вказаних 
вище потреб. В її основі лежить ідея використання парабіпланної несучої системи та 
вантажної мотогондоли (МГ) з двома поршневими двигунами і повітряними 
штовхаючими гвинтами. Один із варіантів такої гіпотетичної транспортної системи 
наведений на рис. 1. Саме він може слугувати основою для подальшої творчої 
роботи над проектом.  
Наступним логічним кроком в зазначеній роботі, на наш погляд, є виконання 
попереднього аеродинамічного розрахунку, результати якого дозволять в 
подальшому провести відповідні дослідження з метою уточнення деяких 
конструктивних параметрів та  отримання бажаних льотно-технічних характеристик 
нашої транспортної системи. Саме розгляду цього дуже важливого питання ми 
присвятимо основну увагу на наступному етапі. 
© Коритько О.І., 2016 
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Рис. 1. Ескіз гіпотетичної парабіпланної транспортної системи 

 
1. Основні геометричні параметри парабіпланної транспортної системи 
Для визначення цих параметрів ми будемо використовувати в якості апріорної 

інформації дані, отримані з ескізу, наведеного на рис. 1. На ньому позначені деякі 
габаритні розміри мотогондоли. Саме вони були базовими при визначенні вихідних 
значень геометричних параметрів усіх інших елементів транспортної системи. 

1.1. Несуча парабіпланна система 
Визначати її основні геометричні параметри, як  згадувалась, будемо із 

розгляду ескізу на рис. 1. Отже: 
 сумарна розрахункова площа горизонтальних проекцій двох несучих планів S 

= 69,2 м2; 
 сумарна площа серединної омиваємої поверхні двох планів  S  = 78,6 м2; 
 середня аеродинамічна хорда (САХ) несучого плану мbA 127,3 ; 
 відстань від кореневої хорди плану до САХ, вздовж розмаху 429,02 lzz AÀ , 

де мzA 544,2 , l – розмах несучого плану крила; 
 відносна товщина профілю крила 093,0всс ; 
 кут стрілоподібності передньої крайки плану 05,15П ; 
 кут стрілоподібності лінії середин хорд плану 0

5,0 5,4 ; 
 подовження несучого плану крила 672,42 2 Sl ; 
 звуження несучого плану крила 67,20 kbb , де 0b  - коренева та kb  - кінцева 

хорди несучого плану. 
1.2. Вантажна мотогондола 
Перш ніж розглянути геометричні параметри МГ слід вирішити таке важливе 

питання, як висунення та задоволення загальних вимог до її форми. Сенс цього 
кроку полягає в необхідності зменшення до мінімуму можливого лобового опору 
МГ. Останнього існує можливість досягнути, забезпечивши якомога більш плавне  
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(безвідривне) обтікання, відсутність різного роду застійних зон та ламінарність 
течій в примежовому шарі на якомога більшій частині зовнішньої поверхні МГ. Для 
досягнення вище перерахованого конструкторськими засобами необхідне широке 
використання різноманітних обтікачів, зализ та ретельне шліфування обтікаємої 
поверхні. 

Щодо геометричних параметрів МГто із рис. 1  визначаємо: 
омиваєму площу поверхні МГ 2,41ГS м2. 
подовження МГ 66,2мГГ dl , де Гl  – довжина МГ, мd  – її максимальний 

поперечний розмір. 
2. Аеродинамічний розрахунок парабіпланної транспортної системи 
Природньо, що проектуємий ЛА являється мало-швидкісним. Тому найбільш 

вірогідно, що він буде мати можливість реалізовувати в польоті швидкості, які 
відповідають числам Маха М ≤ 0,2., та висоти Н ≤ 1000м. Слід також відзначити, що 
ми маємо намір дотримуватись в подальшому філософії вибору методики 
розрахунку аеродинамічних характеристик, яка зазначена в роботі [1]. А саме: 
оскільки ми знаходимось на етапі ескізного проектування, то нас в достатньо повній 
мірі можуть задовольнити підходи, які, по своїй складності, є максимально 
доступними, але, при їх професійному використанні, здатні забезпечити необхідну 
достовірність результатів. Професійність використання – означає фахову адаптацію 
метода, який використовується, до особливостей задачі, яка в даному разі 
вирішується. 

Наприклад, ми маємо намір розраховувати аеродинаміку парабіпланної 
несучої системи, використовуючи для цього методику зорієнтовану на жорсткі 
авіаційні конструкції. І, на наш погляд, подібне узагальнення має шанси бути 
справедливим лише в разі обмеженого використання результатів. А саме, тільки для 
розрахунків динаміки польоту ЛА, в якому реалізуються лише стаціонарні режими 
обтікання. Останні ж, як відомо, можуть існувати тільки в разі виконання сталого 
польоту з кутами атаки, на яких забезпечується безвідривне, плавне обтікання 
несучих елементів парабіпланної системи. І таке обмеження на даному етапі здатне 
нас задовольнити. 

2.1. Несучі властивості системи та її моменті характеристики 
Оскільки ми маємо відстань між планами достатньо велику (більше розмірів 

хорд планів) то буде, в відомій мірі, справедливим припущення, що взаємний вплив 
між цими планами є несуттєвим і нехтування ним не приведе до значних похибок. 

Для визначення несучих властивостей будемо використовувати відому 
емпіричну методику [2], згідно якої ці властивості залежать від величин параметрів 
подібності: 5,0tg ; 3 c ; 21 M . Для наших вихідних даних похідна коефіцієнта 

підіймальної сили Су по куту атаки : градCCy
y

1068,0 .  

Дуже важливим є параметр, який визначає величину відносної координати 
аеродинамічного фокусу по куту атаки. AFF вхх . Початок координат 
розташовується в площині симетрії навпроти передньої крайки САХ. 
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Величина Fх  теж являється функцією параметрів подібності: 5,0tg ; ; 

21 M . Для наших вихідних даних знаходимо 243,0Fх . 
Тепер за допомогою відомої формули легко розрахувати похідну коефіцієнта 

повздовжнього моменту по куту атаки теж відносно передньої крайки САХ: 
 

градхCmm
Fyy

z 10165,0 . 
 

2.2. Коефіцієнти лобового опору, поляра несучої системи 
Коефіцієнт лобового опору (рівняння поляри несучої системи) можна 

представити: 
 

  
0

 
хіхх CCC ,                                                                                                 (1) 

 
де  

0хC  – коефіцієнт лобового опору несучої системи при підіймальній силі 0Y ; 
2  
ухі CАC  – коефіцієнт індуктивного лобового опору; А  – коефіцієнт 

пропорційності. 
Коефіцієнт лобового опору усієї транспортної системи (з МГ)  
 

   
хГхх CCC ,                                                                      (2) 

 
де  

хГC – коефіцієнт лобового опору МГ. 
Коефіцієнт  

0хC   можна розрахувати по формулі: 
 

S
SKKCC mcfх

  
0 2 ,                                                                                (3) 

 
де  2 fC  – коефіцієнт двостороннього тертя плоскої пластини в нестисливому 
повітряному середовищі; mc KK ,  – коефіцієнти, які враховують вплив відносної 
товщини профілю несучих поверхонь С та стисливості середовища, відповідно. 

 

tf xfC Re,2  ; McfKc , ; MfKm .                                         4) 
 

В формулі (4) cpbV
Re  – число Рейнольдса несучих поверхонь, V  – 

швидкість польоту, 
2

0 k
cp

bbb ,  – коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря; 

bxx tt , tx – координата точки зміни характеру течії в примежовому шарі на несучій 
поверхні (ламінарного на турбулентний). 
В нашому випадку можна прийняти цю координату приблизно рівною величіні 
координати точки, яка відповідає максимальній товщині профіля. Із розрахунків 
отримаємо: 6104,12Re ; 325,1cK ; 0,1mK ; 5,0tx ; 0045,02  

fC ; 00677,0 
0хC . 
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Для МГ: 

 

S
SKKCC Г

mфfхГ
  ,                                                                        ) 

 
 

де tГГf xfC ,Re  – коефіцієнт одностороннього тертя плоскої пластини в 

нестисливому середовищі; Г
Г

lVRe ; Гl  – довжина МГ; ÃêðtÃx ReRe ; 6102Rekp – 

критичне число Рейнольдса [4]; фK – коефіцієнт, який враховує просторовість течії. 
Отримаємо із розрахунків: 6106,22ReГ ; 1,0tГx ; 0027,0 

fC ; 49,1фK ; 1mK ; 
0024,0 

хГC . 

Коефіцієнт пропорційності А , який визначає величину індуктивної складової 
лобового опору для малих дозвукових швидкостей приблизно можна оцінити з 
використанням відомої формули: 

 

еф

А 1
,                                                                              (6) 

 
де ,, Пеф f  – ефективне подовження крила несучої системи. 

Із розрахунків: 85,3еф ; 0827,0А ; 
3. Визначення деяких льотно-технічних характеристик 
Розрахунки проведемо для польоту на висоті Н=1000м при вазі МГ (разом 

корисним грузом) G = 2200 кг. Згідно з [3] на вибраній висоті: а=336,4 м/с;      
=15,8 м2/с; =1,112 кг/м3. 

3.1. Аеродинамічні характеристики несучої системи при польоті на 
найвигіднішому куті атаки нв  

 

287,00

А
СхCyнв ; 0136,02 0СхCхнв ; 02,4унвнв CCy .                  (7) 

 
Максимальна аеродинамічна якість системи: 

 
13,21

2
1

0АСх
Кмах .                                                                    (8) 

 
3.2 Потрібна швидкість прямолінійного сталого польоту на постійній висоті з 

кутом атаки нв . 
Сталість висоти польоту забезпечується рівністю підіймальної сили 

SVСY у 2
2

HВ  та сили ваги G : GY . На підставі цієї рівності отримаємо 
V=159 км/год. 
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3.3. Потрібний кут атаки  при прямолінійному сталому польоті на постійній 

висоті, з числом М=0,2 (242 км/год) 
По аналогії з п.п. 3.2. на піставі рівності GY  отримаємо 083,1 . 
3.4. Потрібна площа двох планів S для виконання прямолінійного сталого 

польоту на постійній висоті з кутом атаки нв  та числом М=0,2(242 км/год) 
Теж на підставі рівності GY  отримаємо величину S=30м2. 
3.5. Потрібна потужність силової установки N для виконання прямолінійного 

сталого польоту на постійній висоті зі швидкістю V=159 км/год та найвигіднішим 
кутом атаки нв  (випадок розглянутий в п.п. 3.2.)  

На підставі досвіду [4] величину коефіцієнта корисної дії повітряних гвинтів 
можна приблизно оцінити 0,8 . Умова сталості швидкості польоту визначається з 
рівності сил тяги Р повітряних гвинтів та лобового опору ЛА Х: 

 

HSVСхХР 1200
2

2

;                                                      (9) 

 
сккВтVPN .55,9062,66 ..                                     (10) 

3.6 Потрібні кут атаки та потужність силової установки для виконання 
прямолінійного сталого польоту на постійній висоті зі швидкістю 100 км/год 

Із рівності  GY знайдемо потрібний кут атаки 07,10 . 
На підставі другої рівності, яка забезпечує сталість вибраної швидкості – Р=Х, 

підрахуємо величину потрібної потужності N = 54,63 кВт. 
Таким чином, продемонструвавши деякі приклади використання отриманих в 

результаті приблизного розрахунку аеродинамічних характеристик, нам, в деякій 
мірі, вдалося довести, що пропонуємий підхід вирішення поставленої задачі має 
право на існування та досить ефективного використання в практиці проектування і 
побудови ЛА подібного типу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ СИЛИ ІНФРАЧЕРВОНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ВЕРТОЛЬОТІВ, ОСНАЩЕНИХ ЕКРАННО-
ВИХЛОПНИМИ ПРИСТРОЯМИ 

  
Запропонована методика оцінки теплової  
помітності вертольота при його оснащенні 
екранно-вихлопними пристроями для 
середньохвильового діапазону ІЧ випромінювання 

 
Ключові слова: сила випромінювання, сопло, струмінь,  
екранно-вихлопний пристрій 

 
Головною загрозою бойових та транспортно-бойових вертольотів при 

виконанні ними польотів над полем бою залишаються переносні зенітні ракетні 
комплекси (ПЗРК), керовані ракети яких для наведення найчастіше використовують 
інфрачервоні (ІЧ) головки самонаведення (ГСН) з чутливістю у середньохвильовому 
ІЧ-діапазоні – 53... мкм. Характерною особливістю середньохвильового ІЧ-
діапазону є те, що в ньому власне теплове та відбите сонячне ІЧ-випромінювання 
фюзеляжу вертольота мінімальні, а для функціонування ІЧГСН використовується 
теплове випромінювання вихлопного пристрою двигунної установки вертольота – 
нагрітого сопла та струменя гарячих продуктів згоряння палива. Ця особливість 
дозволяє при моделюванні ІЧ-випромінювання вертольота враховувати тільки 
випромінювання двигунної установки і нехтувати випромінюванням фюзеляжу 
вертольота, як незначним.  

Питанням теоретичного та експериментального визначення параметрів ІЧ 
випромінювання двигунів літальних апаратів присвячена достатня кількість 
публікацій, наприклад [1, 2]. 

Для зниження теплової помітності вертольотів застосовуються екранно-
вихлопні пристрої (ЕВП) [3]. Наявність ЕВП на вертольоті призводить до того, що 
основним ІЧ випромінювачем стає струмінь продуктів згоряння палива.  

Метою статті є розгляд питань оцінки теплової помітності вертольотів, 
оснащених ЕВП, для середньохвильового діапазону, коли основним фактором ІЧ 
випромінювання стає фактор випромінювання струменя гарячих продуктів згоряння 
палива. При цьому, під тепловою помітністю вертольотів розуміють силу їх ІЧ 
випромінювання. 

Припущення про малість власного теплового та відбитого сонячного ІЧ-
випромінювання фюзеляжу вертольота для діапазону 53... мкм, дає змогу 
записати силу повного ІЧ-випромінювання ïI  вертольота у вигляді суми  

стрсп III ,                                                       (1) 
 © Кравчук І.С., 2016 
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де cI – сила випромінювання нагрітого сопла; cтрI – сила випромінювання струменя 
гарячих продуктів згоряння палива. 

Найчастіше приймають, що [4]: 
ccтр I,I 10 ,                                                    (2) 

тому, з урахуванням (1), можна записати 
cп I,I 11 .                                                       (3) 

При розгляді випромінювання сопла газотурбінного двигуна, у якості 
випромінювача приймають рівно нагріту площину зрізу сопла, що має абсолютну 
температуру cT , площу cS  та коефіцієнт випромінювання c . Згідно з законами 
теплового випромінювання [5], максимальне значення cI  у напрямку нормалі до 
площини зрізу сопла записується у вигляді 

),T(ZTSI ccccc
41 ,                                  (4) 

де 42810675 КмВт, – постійна Стефана-Больцмана; )T(Z c – щільність 
випромінювання чорного тіла, що має температуру cT , у діапазоні довжин хвиль . 

При виконанні заходів по зниженню теплової помітності вертольота за 
допомогою ЕВП, максимально екранують найбільш нагріті частини двигунної 
установки – її сопло та знижують температуру струменя продуктів згоряння палива.  

Внаслідок екранування, замість сопла – випромінювачем стає зовнішня 
поверхня ЕВП з абсолютною температурою ЕВПT , площею ЕВПS  та коефіцієнтом 
випромінювання ЕВП . Сучасні ЕВП створюються таким чином, що ЕВПT  
максимально наближується до абсолютної температури фюзеляжу вертольота. 

Суттєве зниження температури струменя продуктів згоряння палива пов’язане 
з досить складними технічними рішеннями, тому у найбільш поширених схемах 
ЕВП температура струменя знижується на кілька десятків градусів завдяки 
перемішуванню струменя з холодним повітрям, яке надходить до ЕВП, за рахунок 
дії ежекції та набігаючого потоку. 

Таким чином, при застосуванні ЕВП, основним джерелом ІЧ-випромінювання 
вертольота стає струмінь продуктів згоряння палива. 

Для зовнішньої поверхні ЕВП, аналогічно з виразом (4), можна записати 
)T(ZTSI ЕВПЕВПЕВПЕВПЕВП

41 ,                       (5) 

де ЕВПI – сила випромінювання зовнішньої поверхні ЕВП. 
Для описання сили випромінювання струменя використаємо наступний підхід. 
Відомо, що для діапазону 53... мкм основними складовими ІЧ 

випромінювання струменя продуктів згоряння палива є селективне випромінювання 
вуглекислого газу ( 2CO ) на довжині хвилі 34,  мкм та теплове випромінювання 
твердих частинок, що утворюються в процесі хімічних перетворювань під час 
згоряння палива, які випромінюють як чорне тіло [4]. Але селективне 
випромінювання вуглекислого газу струменя найбільш сильно поглинається 
молекулами 2CO  атмосфери. Тому, при розгляді переносу ІЧ випромінювання 
струменя в атмосфері на відстані дії ІЧГСН (одиниці км і більше), можна прийняти  
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припущення про те, що ІЧГСН сприймає випромінювання струменя, яке утворене 
тільки твердими частинками продуктів згоряння палива. 

Тоді силу випромінювання струменя ñòðI  можемо записати у вигляді 

)T(ZTSI стрстрстрстрстр
41 ,                              (6) 

де стр , стрS , стрT  – коефіцієнт випромінювання, площа та абсолютна температура 
випромінювача, утвореного твердими частинками продуктів згоряння палива, що 
знаходяться у струмені, причому, стрS  являє собою сумарну площу проекцій всіх 
твердих частинок струменя у заданому напрямку з урахуванням взаємного 
затінення. Найбільша складність при застосуванні (6) полягає у труднощах 
визначення площі стрS . 

Очевидно, що температура твердих частинок продуктів згорання палива на 
зрізі сопла така сама, як і температура газів на тому ж зрізі. Аналогічна картина 
спостерігається і на вході ЕВУ. Тому, для будь-якого режиму роботи двигуна, 
вимірявши температуру газів на зрізі відкритого сопла (без встановленого ЕВП) та 
на виході ЕВП при його встановленні, маємо інформацію про абсолютну 
температуру продуктів згоряння палива 1стрT  на зрізі відкритого сопла та абсолютну 
температуру 2стрT  на виході ЕВУ. Припускаючи, що площа випромінювача стрS , 
утвореного твердими продуктами згоряння палива та його коефіцієнт 
випромінювання стр , як у випадку застосування ЕВП так і без нього, будуть 
однаковими, введемо коефіцієнт зниження 1знижk  сили випромінювання струменя 
за допомогою ЕВП, який, при використанні (6), матиме вигляд 

)T(ZT
)T(ZT

)T(I
)T(I

k
стрстр

стрстр

стрстр

стрстр
зниж

1
4

1

2
4

2

1

2  ,                         (7) 

тобто для заданого діапазону довжин хвиль  параметр знижk  залежить тільки від 
абсолютних температур 1стрT  і 2стрT . 

Отже, сила випромінювання струменя продуктів згоряння палива на виході 
ЕВП cтрЕВПI , з застосуванням (2), запишеться у вигляді 

cзнижcтрЕВП Ik,I 10 ,                                                   (8) 
де знижk  обчислюється за допомогою виразу (7). 

Тоді формула для визначення повної сили ІЧ випромінювання вертольота, 
оснащеного ЕВП, запишеться як: 

cзнижЕВПпЕВП Ik,II 10 .                                  (9) 
Застосуємо викладену методику для оцінки ступеня зниження теплової 

помітності вертольота типу Ми-8, оснащеного ЕВП “Адрос” АШ-01В, що 
розроблений у НВФ “Адрон“ [3]. 

Розглянемо, для прикладу, найбільш типовий випадок польоту вертольота 
типу Ми-8 на крейсерському режимі. 

На рис. 1 наведене тепловізійне зображення вертольота типу Ми-8 без ЕВП, а 
на рис.2 – тепловізійне зображення того самого вертольота з встановленим ЕВП, 
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при цьому в обох випадках двигуни вертольота працюють в режимі крейсерського 
польоту. 

 

               
 Рис.1. Вертоліт без ЕВП                                      Рис.2. Вертоліт з ЕВП 
 
В ході тепловізійних вимірювань отримано середню температуру 

випромінюючої поверхні сопла (рис.1), що становить KTc 573  або Ñ0300 , а середня 
температура зовнішньої поверхні ЕВП (рис.2) становить KTЕВП 330  
або С057 . 

Маючи зазначені температури cT  та ЕВПT , для діапазону 53... мкм, за 
методикою, викладеною в [4], отримуємо: 24053 ,)T(Z c... ; 035053 ,)T(Z ЕВП... . Інші 
дані, які необхідні для розрахунків за формулами (4) та (5), для вертольота типу  
Ми-8 приймаємо такими: 2210 м,Sc ; 90,c ; 250 м,SЕВП ; 850,ЕВП . 

Використавши формулу (4), отримуємо ср/ВтIc 118 , а по формулі (3) 
визначаємо повну силу ІЧ випромінювання вертольота типу Ми-8, який не 
оснащений ЕВП, при виконанні крейсерського польоту – ср/ВтIп 130 . 

Для визначення повної сили ІЧ випромінювання вертольота типу Ми-8, який 
оснащений ЕВП, необхідно скористатися формулами (5), (7) та (9). 

Підставивши всі необхідні дані в формулу (5), отримуємо – ср/Вт,IЕВП 63 .  
В процесі вимірювання температури продуктів згоряння палива в одному і 

тому ж режимі роботи двигуна у площині зрізу сопла (рис.1) та у площині зрізу 
вихідного каналу ЕВП (рис.2) за допомогою  термопари отримано, що середні 
температури струменя складають KTстр 5831  ( С0310 ) та KTстр 5232  ( С0250 ). Для 
діапазону 53... мкм при встановлених в ході вимірювань температурах 1стрT  і 2стрT  
за методикою викладеною в [2], отримуємо: 18058353 ,)K(Z ... ; 22052353 ,)K(Z ... . 
Підставивши отримані результати в (7), маємо 860,kзниж , а за формулою (9) 
обчислимо повну силу ІЧ випромінювання вертольота типу Ми-8, який оснащений 
ЕВП. В результаті обчислень маємо – ср/ВтIпЕВП 14 .  

Аналогічно можна визначати пI  та пЕВПI  і для інших режимів польоту 
(“максимальний”, “злітний”) як вертольотів типу Ми-8, так і інших – Ми-17, Ми-24. 

Порівнюючи значення пI  та пЕВПI  приходимо до висновку, що застосування 
ЕВП “Адрос“ АШ-01В на вертольотах типу Ми-8, при польоті на крейсерському 
режимі, дає змогу знизити рівень сили ІЧ випромінювання на порядок.  
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Натурні вимірювання параметрів ІЧ випромінювання, а також розрахунки 

свідчать, що встановлення ЕВП “Адрос“ АШ-01В на вертольоти типу Ми-8 дає 
змогу знизити силу ІЧ випромінювання вертольота у 8…12 разів у всьому діапазоні 
швидкостей і висот польоту та у всіх напрямках можливих атак керованих ракет з ІЧ 
ГСН, що суттєво знижує зону бойового застосування сучасних ПЗРК. 

Висновки: 
1. Запропоновано методику визначення ступеня зниження інфрачервоної 

помітності вертольота при його оснащенні екранно-вихлопними пристроями. Дана 
методика може бути використана як на етапі розробки нових зразків екранно-
вихлопних пристроїв, так і при експлуатації існуючих.  

2. З застосуванням запропонованої методики визначена ступінь зниження 
інфрачервоної помітності вертольота типу Ми-8 при його оснащенні екранно-
вихлопним пристроєм типу “Адрос“ АШ-01В. Так, застосування вказаного екранно-
вихлопного пристрою на вертольоті Ми-8, дає змогу знизити його силу ІЧ 
випромінювання у 8…12 разів для всього діапазону швидкостей і висот польоту та у 
всіх напрямках можливих атак керованих ракет з ІЧ ГСН. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 
У СИСТЕМІ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗРАЗКІВ БЕЗПІЛОТНИХ 
АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Представлено результати розроблення  
математичної моделі для оцінювання показника 
витрат фінансових ресурсів при закупівлі 
безпілотних авіаційних комплексів. Запропоновано 
використання показника питомої вартості 
утримання  безпілотного авіаційного комплексу 
впродовж призначеного строку його служби. 
Представлено результати порівняння 
альтернативних зразків розвідувальних 
безпілотних авіаційних комплексів за показником 
питомої вартості їх утримання 
  
 Ключові слова: безпілотний авіаційний комплекс, безпілотний 
літальний апарат, питома вартість, математична модель 

 
Умови особливого періоду, в якому наразі перебуває Україна у зв’язку з 

анексією АР Крим та проведенням АТО на сході держави, гостро висунули 
актуальність проблеми оснащення ЗС України безпілотними авіаційними 
комплексами (БпАК), насамперед розвідувального класу.   

На сьогодні виготовленням БпАК, в тому числі, військового призначення 
займається більше 80 компаній у світі. При цьому налічується біля ста найменувань 
зразків БпАК різних класів та цільового призначення на ринку озброєнь [1].  

Останнім часом пропозиції щодо оснащення підрозділів силових структур 
України безпілотними авіаційними комплексами активно надходять як від 
вітчизняних підприємств, так і від іноземних компаній. Наявність значної кількості 
альтернативних зразків БпАК у кожному їх класі обумовлює актуальність задачі 
вибору оптимальних / раціональних серед них варіантів. 

Проведені дослідження показали, що вибір БпАК серед альтернативних 
зразків (зважаючи на велику кількість характеристик та параметрів, якими 
описується БпАК в якості складної технічної системи військового призначення) 
становить важку науково-прикладну задачу, вирішення якої потребує розроблення 
відповідного науково-методичного апарату в системі прийняття рішень. 

Згідно з положеннями класичної теорії вибору, визначення раціонального 
варіанту складної технічної системи, до якої відноситься і БпАК, необхідно  
© Леженін С.І.,  Стешенко П.М.,  2016 
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здійснювати в системі критеріїв "ефективність – вартість – час". Задача даного 
дослідження полягала в обґрунтуванні обліку показника "вартість" у системі 
прийняття рішення щодо вибору БпАК при їх закупівлі та розробленні алгоритму 
математичної моделі щодо розрахунку цього показника. 

Як показали результати аналізу наукових публікацій за темою досліджень, 
зокрема [2…5], на сьогодні відсутні єдині підходи щодо побудови формалізованого 
вигляду показника "вартість" по відношенню до процедури вибору оптимального / 
раціонального варіанту складної технічної системи, а використання показника в тій 
чи іншій формі у відомих методиках воєнно-економічного аналізу є недостатньо 
обґрунтованим з точки зору обмеженого врахування техніко-економічних факторів 
впливу. Тому розроблення критеріїв економічної ефективності та відповідних 
формалізованих алгоритмів у системі планування та реалізації заходів щодо 
оснащення авіації ЗС зразками авіаційної техніки (АТ), в тому числі БпАК, на основі 
сучасного науково-методологічного апарату теорії прийняття рішень та воєнно-
економічного аналізу є актуальною науково-прикладною задачею. 

Метою статті є отримання на підставі досліджень результатів по створенню 
методично-алгоритмічного апарату оцінювання витрат фінансових ресурсів в 
системі реалізації закупівельних проектів щодо оснащення ЗС України 
безпілотними авіаційними комплексами. 

Відомі методики воєнно-економічного аналізу зразків АТ використовують 
наступні показники фінансових витрат: ринкова вартість i-го зразка АТ; вартість 
контракту на поставку певної кількості (партії) i-х зразків АТ; вартість однієї години 
експлуатації i-го зразка АТ; вартість життєвого циклу i-го зразка АТ. Крім того 
існують підходи, в основу яких покладено оцінювання зміни контрактної питомої 
ціни зразка, яка визначається як відношення ціни повністю обладнаного серійного 
зразка АТ до маси його пустого.  

Кожний окремий з перелічених показників не дозволяє використовувати 
виключно його у системі прийняття рішень щодо вибору зразка БпАК при його 
закупівлі, оскільки він одинсамостійно не враховує у повній мірі фінансові витрати, 
що пов'язані як власне з процедурою його закупівлі, так і подальшою його 
експлуатацією (утриманням). 

 У зв’язку з цим автором пропонується показник витрат фінансових ресурсів 
представляти у вигляді питомої вартості утримання БпАК упродовж його 
призначеного строку служби (Спит): 

 

ПСС

УK
пит Т

ССC
, 

(1) 

 
де  СK – вартість контракту на поставку БпАК; СУ – вартість утримання БпАК; ТПСС 
– призначений строк служби БпАК. 

За своїм фізичним змістом показник Спит комплексно характеризує вартість 
одного року всього строку служби закуповуваної партії БпАК з урахуванням 
контрактної ціни та витрат на їх експлуатацію. 
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Вартість контракту (контрактна ціна) на поставку БпАК (СK) може бути 

розрахована за формулою: 
 

звiiK CсNC , (2) 
 

де Ni – кількість БпАК i-го типу, що закуповуються;  сi  – вартість одного БпАК i-го 
типу; Сзв – зв’язані витрати. 

Зв’язані витрати у контрактній ціні на поставку розвідувальних БпАК в 
загальному випадку включають витрати, пов’язані з придбанням з’ємного  
(змінного) цільового обладнання, запасних частин і приладів, засобів 
обслуговування, контролю та діагностування, експлуатаційної та ремонтної 
документації, підготовкою (навчанням) персоналу, розгортанням необхідної 
інфраструктури тощо. 

При оцінюванні прогнозної вартості контракту на поставку БпАК, коли 
величина зв’язаних витрат точно не відома, можна скористатися формулою у 
вигляді: 

 
звiiK kсNC . (3) 

 
де kзв – коефіцієнт зв’язаних витрат. 

З формули (3) видно, що коефіцієнт зв’язаних витрат може бути 
розрахований, як відношення 

 

.
ii

K
зв cN

Ck  (4) 

 
Аналіз контрактів на закупівлю БпАК, що були укладені протягом 2012…2016 

років (див. табл. 1) [6…10], показує, що середнє значення коефіцієнта зв’язаних 
витрат знаходиться у діапазоні 1,4 … 1,45.  

 
Таблиця 1  

Назва БпАК СK , 
млн. $ 

сi, 
млн. $ Ni kзв 

RQ-4B Global Hawk 790 140 4 1,41 
RQ-7B Shadow 450 18 16 1,56 
MQ-1C Grey Eagle 1990 15,5 91 1,41 
MQ-8 Fire Scout 745 14,6 36 1,42 
MQ-9 Reaper 4900 16,5 204 1,46 
Eurohawk 789 110 5 1,43 
Watchkeeper WK450 1500 18,5 54 1,42 
Heron-1 390 20 14 1,39 
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Таким чином зв’язані витрати складають в середньому 40…45% від вартості 

власне закуповуємої партії БпАК. 
Методи оцінювання прогнозної вартості можуть бути застосовані також для 

визначення вартості БпАК i-го типу (сi), якщо такі данні, наприклад, відсутні на 
момент аналізу альтернативних пропозицій. Одним з широко використовуваних для 
цього методів є аналого-зіставний метод, що засновується в процесі визначення 
вартості оцінюваного зразка на основі даних про  наявні аналоги цього зразка [4,5]. 

Вартість утримання БпАК (СУ) може бути розрахована за формулою: 
 

.... кнпрглiУ сcnC  (5) 
 

де ni – кількість БпЛА  у складі i-го БпАК; сл.г. – вартість льотної години експлуатації 
одного БпЛА; τпр – призначений ресурс БпЛА (у годинах нальоту); сн.к. – вартість 
утримання наземної частини БпАК (пункту управління, транспортних засобів тощо). 

За даними з джерел інформації [1,3,11] вартість утримання наземної частини 
БпАК може складати близько 10 % від загальної вартості утримання (експлуатації ) 
БпАК. 

Показник сл.г. вартості льотної години експлуатації БпЛА є інтегральним 
показником економічної ефективності його експлуатації. В основу розрахунку 
показника вартості льотної години експлуатації ЛА покладається співвідношення: 

 

,..
пр

гл
Сc  (6) 

 
де С  – сумарні витрати, пов’язані з експлуатацією БпЛА впродовж призначеного 
ресурсу. 

Вартість льотної години для одного БпЛА являє собою сумарні фінансові 
витрати, пов’язані з експлуатацією БпЛА упродовж призначеного терміну служби, 
що випадають на 1 годину призначеного ресурсу. 

При цьому фінансові витрати, пов’язані з експлуатацією БпЛА на протязі 
призначеного ресурсу, у загальному вигляді враховують: 

витрати на підтримку льотної придатності, що містять у собі витрати на 
ремонти (капітальний, поточний, відновний та ін.) планера, двигунів, устаткування, 
на різні види забезпечення (технічне, тилове, медичне, психологічне та їх складові) і 
ін.; 

постійні витрати, що містять у собі витрати на забезпечення паливно-
мастильними матеріалами, запасними частинами, комплектуючими і витратними 
матеріалами у процесі  експлуатації ЛА; 

службові витрати (утримання обслуговуючого персоналу, служб забезпечення, 
утримання та експлуатація складових комплексу); 

періодичні (нерегулярні) витрати (продовження ресурсних показників, 
модернізація). 
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Формули (1)…(6), що описують розрахунок складових питомої вартості 

утримання БпАК, покладено в основу алгоритму відповідної математичної моделі, 
структурно-логічну схему якої представлено на рис. 1. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Структурно-логічна схема математичної моделі для оцінювання витрат 
фінансових ресурсів, пов’язаних з оснащенням збройних сил безпілотними 

авіаційними комплексами 
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Представлену математичну модель було застосовано для порівняльного аналізу двох 
альтернативних розвідувальних тактичних БпАК. Вихідні дані та результати 
розрахунків представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Показники БпАК 1 БпАК 2 

Ni 1 1 
сi, млн.$ 15 10 
kзв 1,4 1,4 
СK, млн.$ 18 12 
ni 4 4 
сл.г., млн.$/год 0,0005 0,0007 
τпр, год 10000 10000 
СУ, млн.$ 20 28 
ТПСС, років 25 20 
Спит, млн.$/рік 1,64 2,1 

 
Аналіз результатів оцінювання питомої вартості утримання БпАК, 

представлених в табл. 2, показує, що хоча закупівельна (контрактна) ціна комплексу 
№ 1 є більшою за ціну комплексу № 2, але більше значення призначеного строку 
служби та менша вартість льотної години експлуатації роблять комплекс № 1 
економічно вигіднішим за комплекс № 2. 

Отримана математична модель дозволяє проводити порівняльний аналіз 
альтернативних зразків БпАК за показником питомої вартості їх утримання, який 
інтегрально враховує основні вартісні складові процесу придбання та використання 
таких комплексів на протязі призначеного строку їх служби. 

Проведення подальших досліджень в рамках підтримки прийняття рішень в 
системі закупівлі зразків озброєння та військової техніки, в тому числі – БпАК, для 
потреб ЗС України здійснюється у напрямі розроблення методики оцінювання 
можливих ризиків закупівельних проектів та обґрунтування заходів з управління 
такими ризиками. 
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ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НЕКЛАСИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В СИСТЕМАХ 
ІНЕРЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 
Розглядаються некласичні кватерніони і 
пентаніони напівобертань твердого тіла та їх 
застосування в задачах керування і орієнтації 
літальних апаратів. На відміну від класичних 
нормованих гамільтонових кватерніонів повних 
обертів некласичні кватерніони напівобертів 
можуть бути нульовими, вони мають змінні 
норми, що залежать від кута ейлерового кінцевого 
повороту 
 
Ключові слова: некласичні кватерніони, пентаніони 
напівобертань, безплатформні інерціальні системи 
орієнтації, керування орієнтацією  

 
 

Управління рухом літальних апаратів (ЛА) включає управління лінійним 
переміщенням центру мас і кутовою орієнтацією ЛА. В теперішній час в задачах 
управління орієнтацією ЛА, широко застосовуються класичні гамільтонові 
кватерніони обертання твердого тіла (ТТ) з параметрами Ейлера (Родріга-
Гамільтона). Вони нормовані, мають одиничну норму і не можуть бути нульовими 
[1]. Ці властивості класичних кватеріонів обмежують їх використання в деяких 
задачах управління орієнтацією ЛА. Тому розробка алгоритмів вирішення задач 
орієнтації ЛА з використанням некласичних кватерніонів є актуальною.  

Розглядаються два типи відносно нових [2, 3], ненормованих негамільтонових 
кватерніонів напівобертання ТТ: 0 0,U u V v , де u0 = 1 – 0, v0 = 1 + 0; 

0 = cos( /2), )2/sin(,k ; k  - орт ейлеревої осі кінцевого оберту (повороту) 
ТТ в трьохвимірному векторному евклідовому просторі;  – кут ейлерова кінцевого 
обертання. Параметр 0  і координати n (n=1,2,3) трьохмірного вектора  (в 
зв’язаному з ТТ координатному ортонормованому базисі) – це речові класичні 
параметри Ейлера (Родріга-Гамільтона) як дійсні числа [1,2]. Вони визначають 
кватеріон  повного  оберту  0    з одиничною  нормою   2 2

0 1 ,  
2 2 2 2

1 2 3 .  
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Кватерніони U, V отримуються в результаті множення нетрадиційних (нових) 

нормованих кватерніонів напівобертів P m p , M p m  ( 4m sin( / ) , 
4p (cos( / ))к , 4p cos( / ) , 4m (sin( / ))к ) відповідно на модулі 

2 , 2U m V p , (тобто ,U U P V V M ). При цьому кватерніони P, M 
розглядаються як дійсні орти в чотирьохмірному евклідовому векторному просторі. 
В залежності від кватерніонів  ненормовані кватерніони U, V можуть бути 
нульовими (при φ=0 і φ=2π відповідно), їх модулі та норми залежать від кута φ. 
Вони представляють практичний інтерес для рішення двох основних задач - 
визначення орієнтації ТТ і керування орієнтацією ТТ при умові забезпечення 
найкоротших розворотів ТТ (для кутів φ<π і φ>π) в безплатформних інерціальних 
системах орієнтації (БІСО) і керуванні орієнтацією рухомих об’єктів [11]. 

 
Визначення орієнтації. Для визначення орієнтації використовуються 

комп’ютерні обчислювальні алгоритми БІСО [1]. Одношагові алгоритми третього і 
четвертого порядків точності з «масштабованим» кватерніоном виду 0,5 U 
використані, наприклад, науково-виробничому обєднанні «Хартрон»(м. Харків, 
Україна) в задачі визначення орієнтації космічного апарата [3].  

Особовий практичний інтерес представляють чотирьохшагові алгоритми 
четвертого – шостого порядків точності [1], що забезпечують можливість 
рекурентних обчислювань кватеріонів U, V з шагом H=4h (h – постійний шаг 
дискретизації в комп’ютері БІСО сигналів інтегруючих гіроскопів за часом). В 
статті [5] показано, що чотирьохшагові алгоритми більш ефективні для застосування 
в БІСО, ніж одношагові, двошагові і тришагові алгоритми. В цих алгоритмах 
використовуються проміжні параметри орієнтації [1] – координати 4,N n  (n = 1, 2, 3) 
вектора  4N , що характеризує кінцеве ейлерове обертання об’єкта на малий кут за 
час, рівний шагу H. Алгоритми обчислення приросту кватерніона на 4-х «малих» 
кроках опитування інтегруючих датчиків кутової швидкості можуть бути 
представлені одним узагальненим чотирьохшаговим алгоритмом такого виду  

         4 4 1 1 1 2 2 2N Nq a Q q a Q q 3 2 1 1 2 4 2 1 1 2 ,a Q q Q q a Q q Q q               (1) 

де 4 2 1 1 2Nq q q q q , 2 1 1 2, , ,q q q q  – столбеневі матриці (1х3), складені з 
прирощення відповідних квазикоординат – сигналів гіроскопів, сформованих в 
БІНС на чотирьох послідовних «малих» кроках h опитування гіроскопів; 

2 1 1 2, , ,Q Q Q Q  –  відповідні кососиметричні матриці.  
Значення постійних коефіцієнтів va  (v = 1-4) в алгоритмі (1), які визначають  

конкретний вид прикладів алгоритмів четвертого порядку точності, що 
розглядаються, представлені в табл. 1. Алгоритми 1, 2, 3, 5 приведені в монографії 
[1], алгоритм 4 – в статті [6] (“зглажуючий” алгоритм четвертого порядку, 
отриманий на основі поліномів Чебишева). Алгоритм 6 є новим чотирьогшаговим 
алгоритмом (оптимальним для конічного кутового руху за точністю) [12].  
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Таблиця 1. 

Коефіцієнти чотирьохшагових алгоритмів 
Коефіціє
-нти  

Номер алгоритма 
1 2 3 4 5 6 

а1 0 0 22/45 184/315 –74/45 534/945 
а2 16/9 0 22/45 112/315 –9/2 486/945 
а3 0 4/3 22/45 212/315 86/45 414/945 
а4 0 0 32/45 52/105 0 696/945 

 
В таблиці 2 приведені для порівняння значення постійної швидкості 

обчислювального дрейфу алгоритмів (при конічних коливаннях блоку гіроскопів 
БІСО з умовами [6]: кут нутації – 1 град., частота конічних коливань – 10 Гц, шаг 
обчислювань – 0,01 с), отримані з точністю до сотих долей проценту при 
комп’ютерному моделюванні [1, с. 218]. 

 

Таблиця 2. 
Постійні швидкості обчислювального дрейфу чотирьохшагових алгоритмів 

Параметр Номер алгоритму 
1 2 3 4 5 6 

Фактичний 
порядок точності 

4 4 6 6 6 6 

Швидкість 
дрейфу , град/ч 2.5 1.4 3.9·10–4 9.6·10–2 1.1·10–2 2.2·10–5 

Алгоритм 3 є одним із найбільш ефективних рекурентних чотирьохшагових 
алгоритмів 6-го порядку, він має такий має вигляд: 

2
4 4 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1

3222 1( )( )( ) ( ( ) ( ))45 90 45N N Nq q Q Q q q Q q Q q Q q Q q   (2) 

Приріст елементів кватерніона може бути розрахована за такими формулами: 

 
* * 2 * 4
0

* * 2 * 4 *

1 11 ( ) ( ) ;8 384
1 1 1(1 ( ) ( ) ) ,2 24 1920

                                      (3)  

де *
0  - приріст скалярної частини кватерніона; * - приріст векторної частини 

кватерніона, *  - приріст вектора орієнтації на 4-х «малих» кроках.  
Приріст кватерніона на 4-х «малих» кроках має вигляд *

4( )Nf , 
* * *

0( , ) . Екстраполяція кватерніона на наступний крок розраховується за 
формулою множення кватерніона на попередньому кроці на приріст кватерніона на 
4-х «малих» кроках *

4n n ;  * - знак приросту кватерніона.  
Як видно з таблиці 2, алгоритм 3 суттєво перевершує в точності решту 

алгоритмів (крім нового алгоритму 6) і є, по суті, конічним [7] алгоритмом 
(фактично шостого порядку точності). Додатковий аналіз показав переваги алго- 
ритму 3 також і в швидкодії. Оптимальний конічний алгоритм 6 перевищує в  
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точності навіть чотирьохшаговий алгоритм фірми Litton [7], і його обчислювальна 
складність дорівнює обчислювальній складності алгоритму 4.  

Алгоритм 3 (як головна частина алгоритму обчислювань параметрів Родріга-
Гамільтона) реалізований [8, с. 316] в лазерній авіаційній безплатформеній 
інерціальній навігаційній системі БІНС-85, серійно [9], яка випускалася з 2002 року і 
призначена для використання на літаках Іл-96-300, Ту-204, Ту-334. Модифікації 
системи БІНС-85 (БІНС-77, БІНС-Т, БІНС СП-1, БІНС СП-2) використовуються на 
літаках АН-70, Ту-95, Ту-160, Ту-214, Су-35, Т-50, Як-130 [10].  

 
Керування орієнтацією. Параметри кватерніонів U, V можуть бути ефективно 

використані для вирішення задач керування орієнтацією космічного апарата (КА), 
як твердого тіла, в безперечно-позитивних кватерніонних функціях fu  і fv  Ляпунова 
квадратичного виду [2]: 

                         

2
0

2
0

( ) ( );

( ) ( ),
u u u u u

v v v v v

f u A g

f v A g                                           (4) 

де αu , βu , γu  > 0 та αv , βv , γv > 0; Аu , Av – безперечно позитивні симетричні 
постійні оператори; g J  – вектор кінетичного моменту КА;  J – оператор 
(тензор) інерції КА;  – вектор кутової швидкості КА.  

 
Для забезпечення керування найкоротшими розворотами КА 

використовується функція  fu  при  u0 < 1,  v0 > 1  (0 <  < або функція  fv   при  
u0 > 1,  v0 < 1  (  < < 2 .  

При відповідному виборі законів управління кутовим рухом [2] забезпечується 
негативна визначеність похідних функцій Ляпунова за часом, що зазначені вище, при 
чому в положенні рівноваги (при кутовій неузгодженості 0 ) функції Ляпунова 
обертаються в нуль. В результаті досягається асиметрична стійкість процесів управління 
орієнтацією КА та їх найкоротшими розворотами у всіх діапазонах зміни кута 
неузгодженості  від 00  до 3600. При цьому синтезуються нові алгоритми інерціального 
управління орієнтацією, що суттєво відрізняються від відомих алгоритмів, які не 
користуються параметрами Родріга-Гамільтона [13]. 

Для того, щоб функція Ляпунова перетворювалась в нуль в положенні рівноваги 
об’єкта  0 , 0  , в кватерніонних функціях Ляпунова необхідно використовувати 
лише такі кватерніони, модуль яких перетворюється в нуль при 0 . Вектори 

управляючих моментів будуть мати вигляд: * * *,8 8v v uu f V D u U D  , 

*= const > 0; *= const > 0,  D – симетрична позитивно визначена вагова матриця.  

 
Пентаніони напівобертів. На основі нормованих Λ і ненормованих U, V 

кватерніонів отримуються нові п’ятимірні вектори напівобертань виду 
0 0 4 4x x i x i , де  - тримірний вектор 1 1 2 2 3 3i i i  в кватерніонах 

Λ, U, V; x0, x4 – два   будь-  яких   скалярні   параметри з трьох: u0, v0, λ0; 1 4...i i - орти  
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деякого п’ятимірного ортонормованого координатного базису; 0 1 2 3 4, , , ,x x  - 
координати mx  (m=0, 1, 2, 3, 4) вектора x  в цьому базисі.  

Для вирішення задач керуванням орієнтацією ТТ може бути використаний, 
наприклад, п’ятимірний вектор 0 0 0 4UVx u i v i  з формулами множення:  

   

' ' ' ' ' ' ' ' '
0 0 0 0 0

'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
0 0 0 0 0

' '' ' '' ' ''
0 0 0 0 0

( ( )),

0,5( ) 0,5( ) ( ),

2 ( ).

u u u u u

v u v u

v v v v v
                        (5)  

Тут '' '' ' '
0 0 00,5( )v u  ,  ' ' '

0 0 00,5( )v u ;  ' ' '( )  - скалярний добуток векторів 
'  і ''   першого і другого обертів.  

Системи кінематичних диференціальних рівнянь для п’ятимірних векторів 
лінійні і одна з них має, наприклад, в скалярно-векторному записі вигляд: 

02 ( )u , 0 02 0,5( )v u ;  02 ( )v . 
З п’ятимірних векторів x  напівобертів виходять (за аналогом з 

кватерніонами) гіперкомплексні [8] п’ятимірні системи – пентаніони напівобертів 
ТТ [11]. Любий пентаніон записується як гіперкомплексне число (без орти oi ) у виді 

 0 1 1 2 2 3 3 4 4 0 4 4X x i i i x i x x i , де 0x  - скалярна частина 

пентаніона, 4 4( )x i  - векторна частина, mx  - параметри пентаніона. Норма X  

пентан іона визначається скалярним добутком 2 2
0 4( ) ( )X x x x x .  

Пентаніони напівобертань мають ряд переваг перед класичними  
п’ятимірними параметрами орієнтації Хопфа [11], які отримуються з шести 
направляючих косинусів ортів ТТ. 

Таким чином, показана можливість застосування параметрів некласичних 
кватерніонів і пентаніонів напівобертів ТТ в задачах керування і орієнтації об’єктів, 
що рухаються. На відміну від класичних нормованих кватерніонів обертів 
розглянуті некласичні кватерніони напівобертів можуть бути нульовими і їх модулі і 
норми залежать від кута ейлерова кінцевого оберту ТТ. Завдяки своїм особливим 
властивостям некласичні кватерніони і пентаніони напівобертів можуть бути 
ефективно використані в алгоритмах безплатформних інерціальних системах 
орієнтації і систем керування орієнтацією разом з класичними нормованими 
гамільтоновими кватерніонами обертів або замість них. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЗЕМНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИЙМАННЯ ТА 
ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ПОВІТРЯНОЇ РОЗВІДКИ ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ 
 

Пропонується огляд наявних бортових і наземних 
комплексів приймання та цифрової обробки 
матеріалів повітряної розвідки, а також аналіз 
перспектив їх розвитку при удосконаленні парку 
військової авіації України 
 
Ключові слова: наземні комплекси, повітряна розвідка, 
літальні апарати  

 
Досвід проведення Антитерористичної операції на сході України показує 

суттєве підвищення ролі розвідувальної авіації, як одного із найважливіших засобів 
оперативного забезпечення командирів та штабів розвідувальною інформацією при 
організації бойових дій.  

Вся розвідувальна інформація, що отримується від літаків-розвідників 
(пілотованих, безпілотних та ін.), надходить і обробляється на наземних пунктах.  

До основних штатних літаків-розвідників, що перебувають в теперішній час на 
озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України (ПС ЗС України), належать: 

літаки оперативної розвідки типу Су-24МР; 
оперативно-тактичні розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) 

типу ВР-2 з безпілотним літальним апаратом (БпЛА) “Стриж” та тактичні 
розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси типу ВР-3 з БпЛА Ту-143 “Рейс”. 

Також на теперішній час в Україні для виконання задач повітряного 
спостереження можуть використовуватись авіаційні комплекси спостереження на 
базі літаків Ан-30Б. 

До складу обладнання літаків-розвідників Су-24МР входить комплекс 
повітряної розвідки БКР-1, розвідувальна інформація від якого обробляється у 
наземній системі обробки розвідданих “Посредник-1”.  

Аналіз наземної комплексної системи “Посредник-1” показав, що вона  
призначена для збору, обробки і реєстрації аналогових даних, що одержані від 
технічних засобів бортової комплексної системи повітряної розвідки БКР-1, а також 
для складання і передачі розвіддонесень і виготовлення розвіддокументів за 
результатами дешифрування і фотограмметричної обробки розвідданих [5]. 
 
© Самойленко О.В., Пономаренко С.О., Ладик М.О., 2016 
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Система “Посредник-1” складається з двох підсистем, призначених для роботи 

в польових умовах: 
  пункту обробки даних (ПОД) розвідки літаків-розвідників, що доставляються 
з місць посадки; 
 пункту прийому і обробки (ППО) даних повітряної розвідки, що передаються 
по радіоканалах. 

Пункт обробки даних забезпечує збір і доставку з місць посадки літаків в 
розташування ПОД аерофотоплівок аерофотоапаратів А-100 і АП-402, лазерної 
системи “Шпиль-2М”, інфрачервоної системи “Зима”, РЛС БО “Штик”, паперових 
стрічок апаратури “Ефір-1М”. До складу пункту входить дванадцять громіздких 
рухомих лабораторій. 

Пункт прийому і обробки (ППО) даних розвідки, переданих по радіоканалах, 
забезпечує прийом по широкосмуговому радіоканалу ШРК-1 і реєстрацію на 
аерофотоплівку даних розвідки, що одержані від телевізійної “Аист-М”, 
інфрачервоної “Зима”, лазерної “Шпиль-2М”, а в перспективі і апаратури 
радіолокації “Штик” розвідки. До складу пункту входить дев’ять громіздких 
лабораторій. 

Розвідувальне обладнання безпілотного літального апарату (БпЛА) ВР-2 
“Стриж” комплектується в двох варіантах – “фото” та “інфрачервоний”, а БпЛА           
ВР-3 “Рейс” комплектується у трьох варіантах – “фото”, “телевізійний” і 
“радіаційний”, що дозволяє вести повітряну розвідку в будь-який час доби вдень і 
вночі. Розвідувальна інформація від БпЛА  ВР-3 “Рейс” у варіанті “телевізійний” 
передається в реальному масштабі часу, а у варіантах “фото” та “радіаційний” 
отримується тільки після повернення літального апарату. 

Для БпЛА ВР-3 “Стриж” передбачена передача інформації по радіолінії в 
реальному масштабі часу та оперативна зміна маршруту польоту, а розвідувальна 
інформація отримується після повернення літального апарату. Розвідувальна 
інформація від БпЛА ВР-2 “Рейс” у варіантах “телевізійний” і “радіаційний” 
передається в реальному масштабі часу, а у варіанті “фото” отримується тільки 
після його повернення. 

Штатні панорамні аерофотоапарати, системи телевізійної та інфрачервоної 
розвідки потребують використання аерофотоплівки, що потребує значного часу на 
їх хіміко-фотографічну обробку, не дозволяє передавати цю інформацію по 
цифровим лініям передачі даних і за показниками оперативності не відповідає 
сучасним вимогам. 

Проведений аналіз показав, що, по-перше,  штатні розвідувальні комплекси 
обладнані застарілими аналоговими технічними засобами повітряної розвідки 
(ТЗПР) [4]. Обробка матеріалів повітряної розвідки від таких ТЗПР в наземних 
фотолабораторіях займає значний час, що веде до затримки доставки розвідувальних 
донесень до зацікавлених штабів, і, відповідно, прийняття рішень вищестоящими 
штабами затягується у часі. По-друге, існуючі наземні системи збору і обробки 
розвідувальної інформації Збройних Сил України на сьогоднішній день морально 
застаріли, а саме: неспроможні приймати і обробляти цифрову розвідувальну 
інформацію від усіх розвідувальних засобів, створені на застарілій аналоговій 
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елементній базі, дуже громіздкі та немобільні, мають велике споживання 
електроенергії. 

Крім штатних літаків розвідників в даний час в зоні ведення 
Антитерористичної операції на сході України на етапі підконтрольної експлуатації 
використовуються нові БпЛА, такі як ”Фурія”, “Лелека-100”, “Observer-S”, 
“PATRIOT RV010” та інші.  

До перспективних засобів повітряної розвідки, що можуть бути прийняті в 
короткостроковій перспективі на озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України 
та матимуть у своєму складі цифрові технічні засоби повітряної розвідки, належать: 

перспективні розвідувальні БпЛА різних класів (мікро, поля бою, тактичні, 
оперативно-тактичні, оперативні); 

підвісні розвідувальні контейнери для оснащення літаків інших родів авіації; 
аеростати. 
Однак, для кожного з них використовуються свої наземні засоби приймання і 

обробки матеріалів розвідки, при створенні яких не передбачалось їх спільної і 
узгодженої роботи із штатними розвідувальними засобами.  

Аналіз досвіду застосування та тенденцій розвитку військової безпілотної 
авіаційної техніки показує, що основними напрямками розробки сучасних 
розвідувальних БпАК є удосконалення їх бортового та наземного розвідувального 
обладнання [3, 4]. 

Приведення бойових можливостей штатних розвідувальних засобів у 
відповідності до сучасних вимог виконується шляхом модернізації. Бортове 
розвідувальне обладнання і радіолінія передачі даних при цьому замінюються на 
нове покоління такої апаратури – цифрові засоби повітряної розвідки. Для реєстрації 
розвідувальної інформації на борту БпЛА встановлюються цифрові накопичувачі. 
Широкосмугова радіолінія модернізованих БпЛА повинна забезпечувати передачу 
розвідувальної інформації від будь-якої бортової розвідувальної системи на 
наземний пункт прийому та обробки інформації у цифровій формі в масштабі часу, 
близькому до реального. 

На сьогодні відпрацьовані два варіанти модернізації бортового і наземного 
розвідувального обладнання літака-розвідника Су-24МР [1]. Перший варіант 
передбачає встановлення такого розвідувального обладнання: 

модернізована радіолокаційна станція бокового огляду (РЛС БО) “Штик” або 
нова РЛС БО; 

система аерофотознімання на базі цифрового літакового сканера типу 
3-DAS-1р на заміну панорамного аерофотоапарату АП-402 та телевізійної системи 
“Аист-М” у складі:  

цифровий літаковий сканер типу 3-DAS-1p; 
стабілізуюча платформа типу ASP-4а; 
інерціально-супутникова навігаційна система; 
авіаційна матрична цифрова камера видимого та ближнього інфрачервоного 

діапазонів на заміну кадрового аерофотоапарату А-100; 
бортовий цифровий обчислювач розвідки з накопичувачем розвідувальної 

інформації та монітором  штурмана; 
бортова складова модернізованого широкосмугового каналу “Траса”.  
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Другий варіант  передбачає встановлення (додатково до першого варіанту) 

таких розвідувальних засобів: 
модернізована інфрачервона сканувальна система “Зима” або нова 

інфрачервона система; 
модернізована станція радіотехнічної розвідки (РТР) “Тангаж” або нова 

станція РТР. 
Варіант дообладнання літака Ан-30Б №0602 (належності Повітряних Сил 

Збройних Сил України) [2] передбачає встановлення замість штатного 
ширококутного аерофотоапарату АФА-41/7,5 системи аерофотознімання на базі 
цифрового літакового сканера типу 3-DAS-1p (ДНВП “Геосистема”, м. Вінниця). 

Зазначена система призначена для виконання великомасштабного та 
дрібномасштабного аерофотознімання місцевості з борту літака Ан-30Б на висотах 
до 7000 м. 

До складу системи аерофотознімання на базі цифрового літакового сканера 
типу 3-DAS-1р повинні входити: 

цифровий літаковий сканер типу 3-DAS-1p; 
стабілізуюча платформа типу ASP-4а; 
інерціально-супутникова навігаційна система; 
бортовий керуючий комп’ютер з моніторами оператора і штурмана. 
Відповідно із заміною бортового розвідувального обладнання має бути 

замінена на цифрову і наземна розвідувальна апаратура для прийому і обробки 
інформації.  

Для підвищення оперативності і достовірності розвідувальних даних про 
район ведення бойових дій виникає потреба у створенні уніфікованого наземного 
комплексу приймання і обробки розвідувальної інформації. В такому наземному 
комплексі повинен бути реалізований повний цикл цифрової обробки розвідувальної 
інформації від усіх засобів отримання розвідданих. 

Сучасною тенденцією розвитку наземних систем обробки розвідувальної 
інформації є забезпечення всебічної вертикальної та горизонтальної інтеграції 
засобів розвідки і різних розвідувальних ресурсів. Дана тенденція безпосередньо 
реалізується шляхом розгортання сімейства розподілених наземних станцій 
(Distributed Common  Ground System – DCGS) [6]. Програма DCGS повинна 
інтегрувати в єдину систему комплекси і засоби розвідки національного рівня та 
об’єднаних сил в інтересах підвищення ефективності розвідувального забезпечення 
об’єднань сил і об’єднаних сил в цілому. 

Программа охоплює всі види збройних сил. У відповідності з нею ведеться 
розробка ряду систем: DCGS-A – для сухопутних військ, DCGS-N –для військово-
морських сил і DCGS-AF – для військово-повітряних сил, програмного забезпечення 
до них, а також підсистеми інтеграції – DCGS Integration Backbone, яка дозволить 
об’єднати розподілені станції видів збройних сил. 

Проведений аналіз показав, що під час модернізації ЛА бортове розвідувальне 
обладнання, апаратура передачі даних мають бути замінені на нове покоління – 
цифрові матричні камери видимого та інфрачервоного діапазону, цифрові 
радіолокаційні станції з синтезуванням апертури антени, цифрові станції 
радіотехнічної розвідки, а також цифрові широкосмугові канали передачі даних.  
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А перспективна система приймання та обробки матеріалів повітряної розвідки 
повинна бути включена до єдиної системи керування військами, що забезпечить 
значне підвищення ефективності застосування збройних сил за рахунок досягнення 
інформаційної переваги над противником, де ключову роль буде відігравати система 
оперативного збирання, обробки, аналізу, об’єднання, доведення та відображення 
розвідувальних даних в масштабі часу близькому до реального. 

Система приймання та обробки матеріалів повітряної розвідки для Повітряних 
Сил Збройних Сил України повинна удосконалюватись на апаратно-технічному, 
програмно-алгоритмічному і структурному рівнях. 
 В напрямку удосконалення апаратно-технічної складової на заміну 
аналоговим засобам обчислювальної техніки повинна прийти цифрова 
обчислювальна техніка і мережеві технології. Ці технічні засоби кардинально 
змінюють обрис комплексів приймання та обробки матеріалів повітряної розвідки. 
Такі комплекси на сьогодні можуть розміщуватись в одному місці – окремому 
кунгу, причепі чи автомобілі, замість кількох десятків автомобілів. Компактність 
цифрової апаратури, менший рівень енергоспоживання і нові засоби відображення 
розвідданих можуть суттєво підвищити мобільність і ефективність обробки 
розвідувальної інформації. Крім того, цифрові технології дозволяють паралельно 
отримувати і спільно обробляти матеріали від повітряних, космічних та наземних 
(надводних) засобів розвідки.  
 Удосконалення програмно-алгоритмічних засобів повітряної розвідки 
повинно бути спрямоване на автоматизацію обробки розвідувальної інформації 
(зменшення участі людини-оператора), зменшення часу обробки і підвищення 
достовірності результуючих розвідувальних документів, інтелектуалізацію процесів 
обробки розвідданих, у тому числі й складних і неповних (розпізнавання 
замаскованих військових об’єктів), забезпечення вирішення як детальної розвідки 
військової техніки та об’єктів, так і великомасштабних тематичних задач для 
великих територій (масштабу театру ведення бойових дій).  
 Для забезпечення такого рівня вирішення задач повітряної розвідки у повній 
мірі залучаються сучасні технології інтелектуальної обробки великих масивів даних, 
у тому числі й геопросторових даних, технології обробки зображень, у тому числі й 
багатоспектральних даних, інформаційно-аналітичні пакети обробки розвідувальної 
анформації, різноманітні бази даних об’єктів розвідки в різних спектральних 
діапазонах електромагнітних хвиль та ін. [7]. 
 Нажаль, навіть найвищий сучасний рівень процесів обробки розвідувальної 
інформації не забезпечує повної автоматизації розпізнавання, ідентифікації об’єктів 
розвідки. Тому наряду з удосконаленням програмно-алгоритмічних засобів роль 
людини-оператора в процесах обробки розвідданих залишається ключовою.  
 Структурний рівень удосконалення наземних комплексів приймання та 
обробки матеріалів повітряної розвідки виражається в тому, що такі комплекси 
перестають бути окремими незалежними джерелами розвідувальної інформації. Такі 
наземні пункти все частіше включаються в загальну систему інформаційного 
забезпечення діяльності військ і стають інформаційними терміналами в системах 
автоматизованого управліннях військами  чи системи обробки геопросторових 
даних.  
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Таким чином, проведений аналіз показав, що в передових країнах ведуться 

роботи з реалізації концепції “Ведення бойових дій в єдиному інформаційному 
просторі” (“мережецентричної війни”), метою якої є значне підвищення 
ефективності застосування збройних сил за рахунок досягнення переважної 
інформаційної переваги над противником, де ключову роль буде відігравати система 
оперативного збирання, обробки, аналізу, об’єднання, доведення та відображення в 
близькому до реального масштабу часу даних про противника.  

Основними напрямками розвитку системи приймання та обробки матеріалів 
повітряної розвідки для Повітряних Сил Збройних Сил України повинні бути 
уніфікація та перехід на цифрові технології обробки розвідувальної інформації. 
Такий перехід дозволить у максимально короткі строки здійснювати обробку 
інформації від усіх видових засобів повітряної розвідки (видимого та 
інфрачервоного діапазону, лазерних, телевізійних та радіолокаційних систем) і 
параметричних засобів повітряної розвідки (станцій радіо і радіотехнічної, 
радіаційної розвідки та ін.), що встановлені на пілотованих і безпілотних літальних 
апаратах. 
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АНАЛІЗ АПАРАТУРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БОРТОВОГО 
РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В ІНТЕРЕСАХ ВЕДЕННЯ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТА КОНТРРАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОТИДІЇ 
СТАНЦІЯМ ПЕРЕШКОД ПРОТИВНИКА 

 
У статті здійснено аналіз можливостей 
функціонального використання бортового 
радіолокаційного прицільного комплексу в 
інтересах ведення радіоелектронної протидії 
бортовим радіолокаційним системам противника 
та контррадіоелектронної протидії його станціям 
активних перешкод індивідуального захисту  
 
Ключові слова: бортовий радіолокаційний прицільний комплекс, 
радіоелектронна протидія, перехоплення повітряної цілі  

 
Сучасний бортовий радіолокаційний прицільний комплекс (БРЛПК) є 

основою ефективного виконання завдання літаком-винищувачем. Сучасні бортові 
засоби радіоелектронного подавлення літаків забезпечують виживання літака під 
час виконання ним поставленого завдання. У зв’язку з важливістю завдань, які 
виконують БРЛПК та бортові засоби радіоелектронного подавлення, дослідження 
питання щодо радіоелектронної протидії (РЕПр) бортовим радіолокаційним 
системам (БРЛС) противника завжди є і буде актуальним в умовах постійного їх 
розвитку. Значне збільшення ефективності бортових засобів радіоелектронного 
подавлення, а саме станцій активних перешкод індивідуального захисту (САП ІЗ), 
призвело до того, що останнім часом замість захисту від бортових засобів 
радіоелектронного подавлення стали активно досліджуватися питання 
радіоелектронної протидії цим засобам – контррадіоелектронна протидія (КРЕПр) 
[1...8]. Основним об’єктом протидії є станція активних перешкод та інформаційні 
підсистеми, які забезпечують її роботу та входять до складу бортового комплексу 
оборони (БКО) літаків [4…6]. Основним суб’єктом здійснення КРЕПр є бортовий 
радіолокаційний прицільний комплекс та можуть бути додаткові технічні пристрої 
та системи, які здійснюватимуть негативний вплив на функціонування бортових 
САП ІЗ противника. Використання БРЛПК для здійснення РЕПр та КРЕПр вимагає 
досконалого дослідження процесів його функціонування в різних варіантах 
бойового застосування та пошуку можливостей щодо застосування його з метою 
ведення РЕПр та КРЕПр. 
© Семененко О.М., Іванов В.Л., Манішин О.В., 2016 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій з цього напрямку свідчить про те, 
що дослідженням питань РЕПр БРЛПК противника завжди приділялася значна увага 
[1...3]. Застосування БРЛПК для ведення РЕПр бортових радіолокаційних систем 
противника та протидії САП ІЗ шляхом застосування РЛПК є сьогодні реалістичним 
та практично реалізованим [1...9]. Питання захисту від перешкод як на землі, так і в 
повітрі активно досліджуються. Активна протидія сучасним засобам 
радіоелектронного подавлення є сьогодні одним із прогресивних напрямків 
подальшого розвитку ведення радіоелектронної боротьби (РЕБ). Тобто перехід від 
активного знищення або руйнування засобу РЕБ противника до можливості 
порушення його функціонування або подавлення його самого радіоелектронним 
сигналом є сучасною перспективою подальшого розвитку теорії РЕБ. Сьогодні 
відомі декілька способів КРЕПр бортовим САП ІЗ [5…8]. Більшість їх базується на 
зміні роботи РЛПК в різних режимах з метою подавлення розвідувальних підсистем 
засобів радіоелектронного подавлення противника. Але РЛПК працює не завжди, 
тому виникають такі проміжки часу, коли його можна застосовувати для здійснення 
РЕПр радіоелектронних засобів (РЕЗ) противника. А також є такі режими роботи 
РЛПК, які функціонально дозволяють поєднувати роботу комплексу та ведення 
КРЕПр. Тому метою статті є аналіз можливих способів функціонального 
використання бортового радіолокаційного комплексу в інтересах ведення 
радіоелектронної протидії бортовим радіолокаційним системам противника та 
контррадіоелектронної протидії його станціям активних перешкод індивідуального 
захисту.  

Розглянемо можливості використання РЛПК для здійснення РЕПр та КРЕПр. 
Зупинимося на трьох можливих варіантах бойового застосування літаків-
винищувачів: винищувач-перехоплювач протиповітряної оборони (ППО); 
винищувач супроводження груп ударних літаків; фронтовий літак. 

Політ під час виконання бойової задачі з перехоплення повітряних цілей 
умовно ділиться на п’ять етапів: етап 1 – від аеродрому зльоту до вихідного пункту 
маршруту; етап 2 – від початку наведення винищувача на ціль до виявлення цілі 
бортовою РЛС; етап 3 – зближення з ціллю в режимі самонаведення за інформацією 
від РЛПК; етап 4 – атака повітряної цілі і вихід з атаки; етап 5 – повернення на 
аеродром базування. 

Політ під час виконання бойової задачі щодо супроводження груп ударних 
літаків теж умовно ділиться на п’ять етапів: етап 1 – від аеродрому зльоту до пункту 
зустрічі з літаками ударної групи; етап 2 – а) супроводження ударної групи над 
своєю територією до лінії бойового зіткнення і б) супроводження ударної групи при 
подоланні системи ППО; етап 3 – а) супроводження ударної групи у разі польоту 
над територією противника до району цілі і б) супроводження ударної групи під час 
подолання об’єктової ППО; етап 4 – а) захист літаків ударної групи під час 
нанесення ударів по цілі і б) супроводження ударної групи під час польоту над 
територією противника від району цілі до лінії бойового зіткнення; етап 5 – а) 
супроводження ударної групи під час подолання системи ППО і б) під час 
повернення на аеродром базування. 

На п’ять етапів ділиться також політ з метою нанесення ударів по об’єктах 
противника в прифронтовій зоні: етап 1 – від аеродрому зльоту до лінії бойового 
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зіткнення; етап 2 – подолання системи ППО; етап 3 – а) удари по цілях у тактичній 
глибині та б) повітряні бої з авіацією противника; етап 4 – а) удари по цілях в 
оперативній глибині та б) повітряні бої з авіацією противника; етап 5 – а) подолання 
системи ППО і б) повернення на аеродром базування. Ступінь використання РЛПК 
на кожному з етапів і перелік каналів та пристроїв із складу РЛПК, які на цих етапах 
можна використати для здійснення РЕПр радіотехнічних засобів противника та 
ведення КРЕПр САП ІЗ, наведені в таблицях 1–3. 

Таблиця 1 
Можливості використання РЛПК для ведення РЕПр та КРЕПр під час перехоплення 

повітряних цілей противника 

Етап 
польоту Робота РЛПК 

Вільні канали та 
можливості ведення 
РЕПр та КРЕПр 

1 2 3 
Етап 1: 
зліт 

задіяна тільки система єдиної індикації (СЄІ) 
для відображення пілотажно-навігаційної 
інформації та команд наведення 

усі канали і блоки 
РЛПК; 
ведення РЕПр 

Етап 2: 
наведення 

а) до зближення на дальність можливого 
виявлення всі канали РЛПК знаходяться в 
гарячому стані, але передавач підключено до 
еквіваленту антени, яка відповідно до команд 
цілевказання орієнтована в район цілі; 
б) при досягненні дальності можливого 
виявлення цілі і надходженні команди на 
включення режиму випромінювання задіяні 
всі канали РЛПК, крім трьох приймальних 
каналів слідкуючих систем. РЛПК виконує 
огляд повітряного простору, виявлення цілей, 
визначення їх координат і супроводження 
траєкторій. Інформація від РЛПК і команди 
наведення використовуються для оцінки 
повітряної обстановки, прийняття рішення 
про атаку однієї з цілей і підготовки для 
переходу в режим супроводження цієї цілі за 
координатами 

а) усі приймальні 
канали і передавач;  
ведення РЕПр; 
б) три приймальні 
канали слідкуючих 
систем; 
ведення КРЕПр 

Етап 3: 
самонаве-
дення 

РЛПК супроводжує за координатами і 
швидкістю ціль, яка атакується. З 12 
приймальних каналів оглядового приймача 
тільки 3 канали використовуються для 
обробки сигналів супроводження 

9 приймальних 
каналів оглядового 
приймача; 
ведення КРЕПр. 

Етап 4: 
атака 

а) до пуску ракет РЛПК супроводжує ціль, яка 
атакується, за координатами і швидкістю. З 
12прийомних каналів оглядового приймача  
 
 

а) 9 приймальних 
каналів оглядового 
приймача; 
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Таблиця 2 

Можливості використання РЛПК для здійснення РЕПр та КРЕПр під час 
супроводження груп ударних літаків 

Етап 
польоту Робота РЛПК Вільні канали 

1 2 3 
Етап 1 – до 
зустрічі з 
ударною 
групою 

а) задіяна тільки СЄІ для відображення 
пілотажно-навігаційної інформації та 
команд наведення; 
б) для пошуку літаків ударної групи може 
використовуватись РЛПК в режимі огляду 
повітряного простору 

а) всі канали і блоки 
РЛПК; 
ведення РЕПр; 
б) три приймальні 
канали слідкуючих 
систем 

Етап 2 – 
супрово-
дження над 
своєю 
територією,
подолання 
ППО  

а) при наявності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку РЛПК може 
знаходитись в режимі готовності при 
роботі передавача на еквівалент антени; 
б) при відсутності інформаційної 
підтримки про повітряну обстановку для її 
контролю РЛПК може використовуватись 
в режимі огляду повітряного простору 
 

а) антена і всі 
приймальні канали; 
передавач; 
ведення РЕПр; 
б) три приймальні 
канали слідкуючих 
систем 
 

                                       2 3 
 тільки 3 канали використовуються для 

обробки сигналів супроводження; 
б) у разі вибору для враження цілі ракет з 
радіолокаційною головкою самонаведення 
(РГС), після їх пуску продовжується 
супроводження цілі, що атакується, з 
одночасним дискретнобезперервним її 
підсвітлюванням. З 12 прийомних каналів 
оглядового приймача тільки 3 канали 
використовуються для обробки сигналів 
супроводження; 
в) після закінчення інтервалу часу, потрібного 
для підсвітлювання цілі, або після пуску 
останньої ракети з полуактивною голівкою  
наведення інформація про координати цілі 
використовується для виходу з атаки. З 12 
прийомних каналів оглядового приймача 
тільки 3 канали  використовуються  для 
обробки сигналів супроводження 

ведення КРЕПр. 
б) в тактах 
підсвітлення всі 
приймальні канали; 
ведення КРЕПр. 
 
в) 9 приймальних 
каналів оглядового 
приймача до зриву 
супроводження і всі 
канали та блоки після 
зриву супроводження; 
ведення РЕПр 

Етап 5: 
повернення 

задіяна тільки СЄІ для відображення 
пілотажно-навігаційної інформації та команд 
наведення 

усі канали і блоки 
РЛПК; 
ведення РЕПр. 
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1 2 3 
Етап 3 – 
супрово-
дження в 
районі цілі і 
під час 
польоту  

а) за наявності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку РЛПК може 
знаходитись у режимі готовності в разі 
роботи передавача на еквівалент антени; 
б) за відсутності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку для її контролю  
 

а) антена і всі 
приймальні канали, 
передавач; 
б) три приймальні 
канали слідкуючих 
систем 
 

до лінії 
бойового 
зіткнення 
(ЛБЗ) 

може використовуватись РЛПК в режимі 
огляду повітряного простору; 
в) під час ведення повітряного бою РЛПК 
може використовуватись в режимі 
супроводження цілі для забезпечення 
пуску ракет 

в) дев’ять приймальних 
каналів оглядового при-
ймача; 
ведення КРЕПр 

Етап 4 – 
супрово-
дження в 
зоні ППО, 
повернення 
на базу  

а) за наявності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку РЛПК може 
знаходитись в режимі готовності у разі 
роботи передавача на еквівалент антени; 
б) за відсутності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку для її контролю 
може використовуватись РЛПК в режимі 
огляду повітряного простору; 
в) під час ведення повітряного бою РЛПК 
може використовуватись у режимі 
супроводження цілі для забезпечення 
пуску ракет; 
г) після завершення супроводження під 
час повернення на базу задіяна тільки СЄІ 
для відображення пілотажно-навігаційної 
інформації та команд наведення 

а) антена і всі 
приймальні канали, 
передавач; 
ведення РЕПр. 
б) три приймальних 
канали слідкуючих 
систем; 
в) дев’ять приймальних 
каналів оглядового 
приймача; 
ведення КРЕПр; 
г) усі канали і блоки 
РЛПК; 
ведення РЕПр 

 
Таблиця 3 

Можливості використання РЛПК для здійснення РЕП та КРЕП під час застосування 
бойового варіанта нанесення ударів у прифронтовій зоні 

Етап 
польоту 

Робота РЛПК Вільні канали 

1 2 3 
Етап 1: від 
зльоту до 
ЛБЗ 

а) задіяна тільки СЄІ для відображення 
пілотажно-навігаційної інформації та 
команд наведення; 
б) безпосередньо в прифронтовій смузі за 
наявності в повітрі авіації противника 
робота в режимі огляду для контролю 
повітряної обстановки 
 

а) всі канали і блоки 
РЛПК; 
ведення РЕПр; 
б) три приймальні 
канали слідкуючих 
систем 
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1 2 3 
Етап 2: 
подолання 
ППО 
 
 
 
 
 
 

а) за наявності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку РЛПК 
знаходиться в готовності до пошуку 
повітряних цілей, передавач працює на 
еквівалент антени; 
б) за відсутності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку РЛПК працює в 
режимі огляду повітряного простору 

а) антена і всі 
приймальні канали, 
передавач; 
б) три приймальні 
канали слідкуючих 
систем 

Етап 3: 
удари по 
тактичним 
цілям, 
повітряні 
бої 

а) при нанесенні ударів по наземним 
(надводним) цілям в тактичній глибині 
задіяна тільки СЄІ, РЛПК знаходиться в 
готовності до пошуку повітряних цілей, 
передавач працює на еквівалент антени 
б) при веденні повітряного бою РЛПК може 
використовуватись у всіх режимах 
дальнього або ближнього бою 

а) антена і всі 
приймальні канали, 
передавач; 
ведення РЕПр; 
б) в залежності від 
режиму, в якому працює 
РЛПК, не задіяні 3 
приймальні канали 
слідкуючих систем або 9 
каналів оглядового 
приймача; 
ведення КРЕПр 

Етап 4: 
удари по 
оператив-
ним цілям, 
повітряні 
бої 

а) під час нанесення ударів по наземних 
(надводних) цілях в оперативній глибині 
задіяна тільки СЄІ, РЛПК знаходиться в 
готовності до пошуку повітряних цілей, 
передавач працює на еквівалент антени. 
б) під час ведення повітряного бою РЛПК 
може використовуватись у всіх режимах 
дальнього або ближнього бою 

а) антена і всі 
приймальні канали, 
передавач; 
ведення РЕПр; 
б) у залежності від 
режиму, в якому працює 
РЛПК, не задіяні 3 
приймальні канали 
слідкуючих систем або 9 
каналів оглядового 
приймача; 
ведення КРЕПр 

Етап 5: 
подолання 
ППО і 
повернення 
на базу 

а) за наявності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку РЛПК може 
знаходитись в режимі готовності у разі 
роботи передавача на еквівалент антени; 
б) за відсутності інформаційної підтримки 
про повітряну обстановку для її контролю 
може використовуватись РЛПК в режимі 
огляду повітряного простору; 
в) у разі ведення повітряного бою РЛПК 
може використовуватись в режимі 
супроводження цілі для забезпечення пуску  

а) антена і всі 
приймальні канали, 
передавач; 
ведення РЕПр; 
б) 3 приймальних канали 
слідкуючих систем; 
в) 9 приймальних 
каналів оглядового 
приймача; 
ведення КРЕПр 
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1 2 3 

 ракет; 
г) після завершення супроводження під час 
повернення на базу задіяна тільки СЄІ для 
відображення пілотажно-навігаційної 
інформації та команд наведення 

г) всі канали і блоки 
РЛПК; 
ведення РЕПр 

 
З аналізу таблиць видно, що тільки на першому етапі перехоплення повітряної 

цілі над своєю територією в інтересах РЕПр можна використовувати всі канали 
БРЛПК. У решті випадків в інтересах РЕПр можуть використовуватись тільки 
окремі канали або блоки БРЛПК: антена, частина або всі приймальні канали, 
передавач (якщо він працював на еквівалент антени). Додаткові можливості 
з’являються в тому випадку, коли погодні та інші умови в якості інформаційного 
каналу системи управління озброєнням дозволяють застосувати оптико-електронний 
прицільний комплекс.  

Одним із можливих способів використання БРЛПК для ведення РЕПр БРЛС 
противника є перевимпромінювання підсиленого та зміненого радіолокаційного 
сигналу противника для створення перешкод, які вводять за дальністю та 
швидкістю. Другим таким способом є випромінювання хаотичного 
радіолокаційного сигналу в бік противника, що ускладнює йому радіолокаційну 
обстановку, або випромінювання безперервного сигналу в бік літака противника 
упродовж часу, необхідного для автоматичного включення його САП ІЗ, що 
створює передумови вимкнення БРЛС через електромагнітну несумісність роботи 
БРЛС та САП ІЗ. Хаотичне вмикання та вимикання режиму безперервного 
супроводження ускладнює роботу інформаційних систем літака противника, що 
негативно впливає на роботу його бортової РЛС та САП ІЗ. Якщо РЕПр та КРЕПр 
здійснюється групою літаків, то перешкодова обстановка для противника значно 
ускладнюється, що негативно впливає на ефективність виконання бойового 
завдання. 

Для проведення КРЕПр способами, які базуються на змінах роботи БРЛПК під 
час спостереження та наведення на ціль, коли САП ІЗ противника працює в режимах 
випромінювання перешкод, РЛПК частково застосовується за визначеними завчасно 
умовами, дотримання яких не впливає на ефективність виконання завдання щодо 
спостереження за ціллю чи наведення ракети на неї. Задачі, які виконує БРЛПК, 
продовжують виконуватися, тільки дещо погіршуються деякі характеристики 
роботи БРЛПК. Їх зміна не вплине суттєво на роботу БРЛПК взагалі, але САП ІЗ 
противника не зможе ефективно впливати на БРЛПК, тим самим підвищуючи 
ефективність його функціонування. 

Аналіз можливостей використання БРЛПК для ведення РЕПр та КРЕПр не 
можливо здійснити без аналізу часових графіків роботи БРЛПК. У РЛПК 
винищувачів ЗС України закладено тактовий принцип організації його роботи [8, 9]: 
упродовж одного такту вирішується одна конкретна задача, а для вирішення 
комплексу задач використовується послідовність тактів. Кожен такт БРЛПК 
включає три частини. Перша частина такту призначена для підготовки рішення 
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задачі такту відповідно до команд, що надходять від центральної електронно-
обчислювальної машини (ЦЕОМ). Середина такту призначена для радіолокаційного 
контакту з ціллю за встановлених під час першої частини такту параметрів і режимів 
роботи всіх каналів і блоків БРЛПК. Остання частина такту призначена для видачі 
інформації, яка надійшла в відбитих сигналах цілі. Такт не може ділитись на 
частини, скорочуватись або подовжуватись. Такт роботи БРЛПК складається з 
одного, двох або трьох машинних тактів. Такти режиму огляду повітряного 
простору не можуть використовуватись одночасно для рішення двох задач, 
наприклад, для виявлення цілей та створення перешкод.  

Такти режиму супроводження за координатами однієї цілі, які складаються з 
двох машинних тактів, використовуються інакше: під час першого машинного 
такту, тобто упродовж визначеного часу робота БРЛПК організується як і під час 
огляду, а протягом другого машинного такту ЦЕОМ обробляє отриману інформацію 
і вносить необхідні корективи в роботу слідкуючої системи. На цьому інтервалі часу 
канали і блоки РЛПК не використовуються. Вільний інтервал часу за виключенням 
перших його частини щодо прийому інформації і встановлення необхідних 
параметрів та режимів роботи може використовуватись в інтересах ведення РЕПр 
бортових радіолокаційних систем противника.  

Такти підсвічування і радіокорекції пов’язані з використанням тільки 
передавального каналу на літерній частоті підсвічування. Приймачі на цю частоту 
настроїти неможливо. Повний пакет інформації для ракет видається впродовж кадру 
радіокорекції, який складається з трьох рівних частин, що призначені для 
послідовного контакту з трьома пущеними ракетами з РГС. На практиці 
застосовуються одночасно одна або дві ракети з РГС. Тому протягом кожного з 
кадрів є вільні вікна для використання БРЛПК в інтересах РЕПр, а також під час 
роботи БРЛПК в режимі безперервного супроводження цілі є можливість його 
використання для КРЕПр САП ІЗ противника шляхом реалізації способів КРЕПр. 
Кожен визначений інтервал складається з семи пар тактів (пару складають такт 
супроводження і такт підсвічування та радіокорекції). Таким чином, в інтересах 
РЕПр протягом кадру можна використати інтервали тактів підсвічування і 
радіокорекції, а також інтервали другої половини такту супроводження. 

Можливе також інше рішення – ускладнити часовий графік роботи БРЛПК 
шляхом вклинювання поміж існуючими тактами роботи додаткові такти РЕПр 
потрібного змісту. Ці додаткові такти РЕПр можуть мати тільки тривалість, кратну 
тривалості машинного такту. При цьому збільшиться дискретність надходження 
радіолокаційної інформації, що викличе зростання помилок вимірювання, оскільки 
помилки екстраполяції є пропорційними  інтервалу дискретизації. Ці додаткові 
такти РЕПр під час супроводження однієї цілі можуть мати тривалість тактів 
підсвічування і радіокорекції, а часовий графік роботи БРЛПК при цьому повинен 
повторювати кадри підсвічування та радіокорекції. Такий висновок базується на 
тому, що у разі застосуванні ракет з РГС подібний режим роботи забезпечує 
необхідну точність супроводження цілі. 

Упродовж тактів РЕПр управління роботою БРЛПК повинне організовуватись 
відповідно до встановленого порядку розподілення часу в такті: протягом першого 
інтервалу часу роботи, тобто по паралельній цифровій магістралі, повинна надійти 
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інформація щодо параметрів і режимів роботи каналів і блоків БРЛПК, яка 
забезпечить їх вихід на потрібний режим роботи. Тривалість тактів РЕПр не 
обмежена, але вона повинна включати ціле число машинних тактів. 

Канали та блоки БРЛПК мають певні особливості, які необхідно враховувати 
під час використання БРЛПК в інтересах РЕПр та КРЕПр [9]. Насамперед це 
стосується організації управління блоками і режимами роботи, яке завжди 
здійснюється командами, що виробляються ЦЕОМ і передаються по паралельній 
цифровій магістралі третього рівня, яка включає двонаправлену паралельну 
розрядну магістраль даних, однонаправлену паралельну розрядну магістраль адресу 
і аналогову магістраль управління. Робота ЦЕОМ та каналів і блоків РЛПК 
узгоджується в часі за допомогою каналу синхронізації БРЛПК, який виробляє всі 
необхідні інтервали часу, в тому числі і синхроімпульси для запуску машинних 
тактів (тактові імпульси машинні ТІ-М). Робота магістралі управління 
синхронізується сигналами ТІ-М. Організація зовнішнього управління роботою 
БРЛПК упродовж тактів РЕПр та КРЕПр можлива тільки через зазначені магістралі 
відповідно до встановлених стандартів їх роботи. 

ЦЕОМ жорстко запрограмована на забезпечення існуючих режимів роботи 
БРЛПК. Для включення до її задач управління роботою впродовж тактів РЕПр та 
КРЕПр необхідно заново розробляти все математичне забезпечення, тому 
прийнятним є тільки підключення до існуючої цифрової магістралі спеціального 
процесора для управління тактами РЕПр та КРЕПр з одночасним блокуванням на 
цей час ЦЕОМ. 

Результати аналізу можливостей функціонального використання бортового 
радіолокаційного прицільного комплексу в інтересах ведення РЕПр бортових 
радіолокаційних систем противника та КРЕПр його станціям активних перешкод 
індивідуального захисту показують, що дані можливості є реальними та цілком 
можуть бути практично реалізованими, але після  внесення деяких конструктивних 
змін та доповнень як до обладнання БРЛПК так і до його програмного забезпечення. 
Подальшим напрямком досліджень за даним питанням є вивчення апаратурних 
можливостей БРЛПК щодо практичної реалізації питань РЕПр та КРЕПр, а також 
розроблення практичних алгоритмів функціонування БРЛПК в таких умовах. 
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ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА УНІФІКАЦІЇ НАЗЕМНИХ КОМПЛЕКСІВ 
ОБРОБКИ ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Пропонується огляд наявних бортових і наземних 
комплексів обробки польотної інформації, та 
запропоновані шляхи  їх розвитку при 
удосконаленні парку військової авіації України 
 
Ключові слова: наземні комплекси, обробка польотної 
інформації, літальні апарати 
  

Боєздатність літальних апаратів (ЛА), безпека польотів, економічність 
експлуатації та підвищення надійності роботи авіаційної техніки в польоті в значній 
мірі залежить від ефективного використання в експлуатації методів та засобів 
об’єктивного контролю, методів технічної діагностики для визначення режимів 
польоту, оцінки працездатності авіаційної техніки. Правильне використання 
інформації бортових пристроїв реєстрації автоматизованих систем контролю та 
наземних засобів обробки польотної інформації при проведені усіх видів 
об’єктивного контролю та підготовки к польотам дозволить: підвищити безпеку 
польотів за рахунок запобігання вильотів несправних літаків, а також вильоту 
льотчиків, недостатньо підготовлених до польоту та ті що допустили порушення 
умов безпеки та правил експлуатації авіаційної техніки у попередніх польотах; 
отримати данні, які необхідні для визначення ступеня освоєння бойових та 
маневрених можливостей літака та рівня підготовки льотного складу; підвищити 
якість навчання льотного складу та відповідальність за точне виконання заданих 
умов польоту, провести аналіз функціонування авіаційної техніки з метою 
забезпечення більш глибокого контролю ії технічного стану в міжрегламентний 
період експлуатації, після виконання регламентних робіт, а також оцінка 
працездатності авіаційної техніки після виконання обльотів; [1, 2].  

В теперішній час на літальних апаратах, що знаходяться на озброєнні в 
Збройних Силах України застосовуються  різноманітні засоби об’єктивного 
контролю та реєстрації польотних даних [3]. До таких засобів можна віднести 
трьохкомпонентний самописець перевантаження, швидкості і висоти польоту К3-63, 
який встановлюється на літаках  Іл-76МД, Ан-24(26, 30), система автоматичної 
реєстрації параметрів польоту САРПП-12 призначена для запису на фотоплівці 
різноманітних параметрів польоту і стану окремих систем легких літаків Л-39 та 
вертольотів Ми-8, Ми-24, бортовий пристрій реєстрації МСРП-12-96 призначений 
© Сорокін Д.М., Ковальов В.О.,  2016 
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для реєстрації на магнітній стрічці основних параметрів польоту літака і для 
збереження записаної інформації після польоту та у випадку аварії, та 
встановлюється на літальних апаратах військово-транспортної авіації другого та 
третього поколінь ( Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ту-134Ш), система реєстрації МСРП-64М 
встановлена на літаках Ту-134, Іл-76(78) призначена для запису на магнітну стрічку 
параметрів польоту літального апарата, параметрів, що характеризують дії екіпажа і 
працездатність літального апарата, його обладнування і силової установки, а також 
для зберігання записаної інформації у випадку аварії. Також в теперішній час на 
літальних апаратах встановлюються магнітні реєстратори таких типів: “Тестер-У3 
серії 2”, “Тестер-У3 серії Л”, “Тестер-У3 серії 3” [4]. Бортова система реєстрації 
параметрів польоту "Тестер-У3 серії 2" встановлюється на літальних апаратах типу 
Су-25, Су-24, Су-17, Ми-26 і призначена для запису на магнітну стрічку пілотажно-
навігаційних параметрів, параметрів і сигналів основних бортових систем літака і 
його обладнання, поточного часу польоту і службових параметрів. Бортовий 
пристрій реєстрації "Тестер-У3 серії Л" для легких літаків типу МиГ-29 і 
вертольотів призначений для запису на магнітну стрічку в цифровому коді польотної 
інформації і зберігання її у випадку авіаційної події. Найбільш досконалим по 
конструктивному виконанню, елементній базі та інформативності являється БПР 
“Тестер-У3 серія 3”. Він встановлюється на літаках Су-27. 

Для декодування  та перезапису на магнітну стрічку польотної інформації, 
накопиченої бортовими магнітними реєстраторами типу "Тестер" використовується 
система наземної обробки польотних даних "Луч-71М" представляє собою 
спеціалізований пристрій, призначений для одержання значень параметрів в 
одиницях десяткового коду (десятковій системі числення). 

Інформація може декодуватися при відтворенні з магнітної стрічки 
реєстратора або шляхом перезапису на касету БК-2 за допомогою комплектів 
"Обзор-МП" та подальшого декодування за допомогою "Обзор-МС".  

Система "Луч-71М" може працювати в трьох режимах:   
у режимі перезапису інформації з зовнішніх магнітних накопичувачів на 

магнітофон блока 5 НМ;  
у режимі декодування і дешифрування інформації при безпосередньому 

зчитуванні її з бортового накопичувача, або з  М5НМ, або з БК за допомогою 
відтворюючого магнітофона "Обзор - МС;" (МН "0 -МС");  

у режимі одночасного перезапису, декодування і дешифрування інформації.  
Декодування і дешифрування складаються в оберненому перетворенні 

двійкового коду параметрів, зареєстрованих на магнітній стрічці. Ці числа 
відображаються за допомогою апаратури візуального відображення і фіксуються у 
вигляді графіків за допомогою апаратури графічної реєстрації.  

Пристрій "Луч-74" призначений для автоматизованої обробки польотної 
інформації, записаної бортовими магнітними реєстраторами з метою:  

дешифрування польотної інформації;  
контролю дій льотчика та оцінки техніки пілотування при виконанні 

польотного завдання;  
визначення подій виходу за експлуатаційні обмеження, встановлені для даного 

типу ЛА;  
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експлуатаційного контролю працездатності систем і обладнання літака.  
Система "Луч-74" випускається в декількох модифікаціях в залежності від 

призначення. Для військової авіації випускається система "Луч-74 сер. 2". Вона  
забезпечує відновлення і приймання польотної інформації, накопиченої 
реєстраторами  типу “Тестер-У3”, МСРП-12-96, МСРП-64-2 і МСРП-256, а також 
забезпечує приймання та обробку польотної інформації з комплектів апаратури 
відновлення і вводу інформації для накопичувачів МЛП-14-3, КБН-1-2, БЭР-12, 
4НБ, МСРП-МВЛ. 

Проведений аналіз показав, що всі засоби  об’єктивного контролю, що 
знаходяться на теперішній час в експлуатації виконані на застарілій елементній базі 
та не відповідають сучасним вимогам що пред’являються до даних комплексів. 

Проте, в теперішній час при модернізації ЛА, встановлюють нові засоби 
реєстрації польотної інформації, які виконані на сучасній цифровій елементній базі 
типу БУР-4-1-10 [5]. Застосування нових бортових засобів об’єктивного контролю 
вимагає відповідно застосування сучасних наземних апаратно-програмних 
комплексів обробки польотної інформації.  

У зв’язку з цим, доцільно проводити роботи зі створення наземного апаратно-
програмного комплексу (НАПК) для забезпечення  зчитування та автоматизованої 
обробки польотної інформації модернізованих літаків, на основі сучасних 
комп’ютерних технологій. До складу такого НАПК повинні входити: 

Апаратний комплекс у складі: 
блок перезапису інформації БПИ-4Т; 
захищена ПЕОМ типу ноутбук; 
кабелі. 
Програмний комплекс у складі: 
комплект загального програмного забезпечення (драйвери, операційна система 

Windows 10 x64); 
прикладне програмне забезпечення; 
 НАПК повинен забезпечувати: 
зчитування та перезапис польотної інформації з твердотільного  накопичувача 

бортового аварійно-експлуатаційного реєстратора польотної інформації             
(типу БУР-4-1-10); 

автоматизовану обробку параметричної та бінарної інформації, яка 
зареєстрована  накопичувачем БУР-4-1-10;  

виконання міжпольотного об’єктивного контролю і експрес-аналізу стану 
систем бортового обладнання літака та дій екіпажу; 

автоматизовану оцінку виконання польотного завдання за вправами 
КБП; 
візуалізацію на екрані монітора та документування (у вигляді графіків, 

таблиць) результатів обробки, експрес-аналізу контролю стану систем бортового 
обладнання літака та дій екіпажу. 

створення копії польотної інформації, яка зчитується; 
 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2016. Вип. № 12(19) 

134 

 
розміщення копії польотної інформації на жорсткому диску комп'ютера у 

вигляді сукупності файлів даних; 
формування файлів градуйованих характеристик окремого літака (підготовку 

інформації про градуйовані   характеристики  датчиків  бортових  реєстраторів та 
розміщення її на жорсткому диску комп’ютера у вигляді сукупності файлів 

даних); 
автоматизоване формування градуйованих характеристик літака при 

виконанні градуюванні каналів реєстрації на борту літака; 
відображення градуйованих характеристик та повідомлення оператору про їх 

відхилення від стандартного виду; 
збереження градуйованих характеристик, які діють на час обробки для даного 

літака, у одному із файлів копії параметричної інформації; 
підготовку та внесення інформації про умови виконання польоту збереження її 

у одному із файлів копії параметричної інформації; 
візуальний перегляд графіків зміни параметрів польоту у часі на екрані 

монітора з можливістю виділення окремих ділянок польоту з індивідуальним для 
кожної ділянки переліком параметрів; 

можливість оперативної зміни масштабу, кольору відображення графіків, 
кольору і рівня разових команд; 

можливість зміщення графіків параметрів польоту один відносно другого за 
бажанням оператора; 

можливість перегляду графіків параметрів польоту з відображенням окремих 
реєстрації (збільшення масштабу); 

виведення визначених параметрів (гранично допустимих значень) в вигляді 
графіків на монітор для візуальної оцінки динаміки змінювання параметрів, які 
контролюються в полі допуску; 

перегляд значень параметрів у вигляді таблиць; 
дослідження процесів польоту в інтерактивному режимі за допомогою запитів, 

які виконує оператор у процесі аналізу, підтвердження виявлених подій експрес-
аналізу в процесі їх контролю; 

облік напрацювання двигунів на різних режимах, їх підсумування по 
сукупності польотів одного літака і з занесенням в базу даних; 

облік перевищення допустимих перевантажень та приладової швидкості 
польоту  в межах які може встановлювати експлуатант, їх підсумування по 
сукупності польотів одного літака і з занесенням в базу даних;  

облік перевищення експлуатаційних обмежень по кожному льотчику окремо з 
занесенням в базу даних; 

формування інформаційного «портрету» етапів польоту «Зліт» і 
«Посадка»; 

визначення показників пілотування на етапах польоту «Зліт» і 
«Посадка»; 
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облік нальоту окремим льотчиком та підрозділом за місяць, квартал, рік з 

занесенням в базу даних; 
облік перевищення експлуатаційних обмежень по кожному літаку окремо з 

занесенням в базу даних; 
швидкий пошук та обробку потрібної інформації, яка була отримана раніше; 

архівування копій інформації з зберіганням результатів обробки, інформації про 
градуювальні характеристики датчиків бортових реєстраторів, інформації про умови 
виконання польоту та усіх відміток, запитів та коментарів оператора, які були 
зроблені під час роботи; 

отримання копій графіків, таблиць, бланків результатів досліджень параметрів 
польоту за допомогою принтера, можливість виведення на екран або друк як 
кондиційної інформації (без збійних кадрів), так і не кондиційної інформації. 

Таким чином, застосування нових цифрових наземних комплексів обробки 
польотної інформації на сучасній елементній базі позволить значно скоротити час 
обробки польотної інформації, зменшити час підготовки літака до повторного 
вильоту, більш детально та з високим рівням якості проводити розслідування 
льотних подій, зручність обслуговування та ремонту цих комплексів, а також 
забезпечити уніфікацію даних комплексів для літакового парку Збройних Сил 
України.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО 

ПЕРСПЕКТИВНИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЦІЛЬНИХ СИСТЕМ 
ТАКТИЧНИХ ЛІТАКІВ 

  
Наведено аналіз напрямків розвитку та 
сформовано основні вимоги до перспективних 
авіаційних оптико-електронних прицільних систем  

 
Ключові слова: оптико-електронна прицільна система, підвісний 
оптико-електронний прицільний контейнер 

 
Аналіз воєнних конфліктів останніх десятиліть свідчить про значне зростання 

частки високоточних авіаційних засобів ураження (АЗУ) при виконанні завдань 
щодо ураження визначених наземних об’єктів противника. При цьому їх 
визначальними характеристиками були: висока точність наведення, можливість 
застосування поза зоною дії засобів протиповітряної оборони (ППО) та в будь-який 
час доби [1]. 

Разом з тим існуючі прицільні системи тактичних літаків Повітряних Сил 
Збройних Сил України за своїми можливостями та характеристиками суттєво 
поступаються сучасним прицільним системам та не забезпечують застосування 
високоточних АЗУ в будь-який час доби та поза зоною дії засобів ППО противника.  

Тому, на сьогоднішній день одним із можливих шляхів розширення 
можливостей тактичних літаків щодо цілодобового ураження наземних цілей з 
великих дальностей та з високою точністю є дообладнання їх сучасними оптико-
електронними прицільними системами (ОЕПС) та сучасними високоточними АЗУ з 
різними системами самонаведення (лазерними, телевізійними, тепловізійними). 

На сьогодні розвиток ОЕПС (рис. 1) здійснюється за такими напрямками: 
створення ОЕПС на гіроплатформі в турельній установці – призначені для 

встановлення на вертольоти та літаки спеціального призначення; 
створення ОЕПС у контейнерному варіанті – призначені для встановлення на 

бойові літаки; 
створення вбудованих ОЕПС – встановлюються на бойові літаки, як правило 

ті що розробляються. 
 

                  
 

Рис.1. Варіанти ОЕПС: 1 – в турельній установці, 2 – підвісний контейнер,  
3 – вбудована 

 

1 2 3 

© Тараненко В.В., 2016 
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Для підвищення бойових можливостей як тактичних так і стратегічних літаків 

щодо ураження наземних цілей на сьогодні у світі найбільшого поширення зазнали 
ОЕПС у контейнерному варіанті. 

Найбільш успішних результатів щодо ураження наземних об’єктів при 
використанні для прицілювання підвісних оптико-електронних прицільних 
контейнерів (ППК) було досягнуто в 1991 році під час операції “Буря в пустелі”, де 
літаки F-111 і F-15E були оснащені ППК типу LANTIRN. З цього часу ППК стали 
невід’ємною складовою комплексів авіаційного озброєння більшості тактичних і 
стратегічних літаків багатьох країн. Основною перевагою ОЕПС є пасивний режим 
роботи без демаскуючого випромінювання та можливість застосування в будь-який 
час доби, при цьому недоліком є те, що підвіска ППК призводить до збільшення 
лобового опору літака та помітності в радіолокаційному діапазоні довжин хвиль. 

Сучасні ОЕПС, у тому числі ППК, забезпечують можливість екіпажу 
самостійно здійснювати пошук, виявлення, розпізнавання і автоматичне 
супроводження наземних тактичних цілей в пасивному режимі на дальностях до 
15…20 км в будь-який час доби, та можливість застосування в будь-який час доби 
керованих АЗУ з лазерними (тепловізійними та іншими) головками самонаведення.  

Найбільш відомими ОЕПС в контейнерному варіанті є “Sniper XR” (США), 
TIALD (Великобританія); LANTIRN; ATFLIR (CША); “Damocles” і “PDLCT” 
(Франція); AN/AAQ-28(V) Litening (Ізраїль). Основні тактико-технічні 
характеристики існуючих ОЕПС наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  
Основні тактико-технічні характеристики існуючих ОЕПС 

Тактико-технічні 
характеристики ОЕПС 

LITENING 
III  

(Ізраїль) 

DAMOCLES
(Франція) 

ASELPOD 
(Туреччина) 

LANTIRN 
ER 

(США) 

Sniper XR 
(США) 

EOTS, 
DAS 

(США) 
Спектральний діапазон 
тепловізійного каналу, мкм  

 
3 … 5 

 
3 … 5 

 
3 … 5 

 
3 … 5 

 
8 … 12 

3…5, 
8…12 

Дальність виявлення 
наземної цілі, км 

 
до 20 

 
до 20 

 
до 20 

 
до 20 

 
до 20 

 
до 20 

Поле огляду, град.: 
у вертикальній площині  
у горизонтальній площині  
за креном  

 
+45…-150 

- 
±400 

 
- 
- 
- 

 
+45…-150 

360 

 
+30…-150 

±150 
 

 
+55…-135 

- 
- 

 
- 

360 
- 

Довжина, м 
Діаметр, м 
Маса, кг 

2,2 
0,4 
208 

2,5 
- 

265 

2,350 
0,43 
240 

2,5 
0,38 
2361 

2,39 
0,3 
200 

- 
- 

90 

 
Найбільш сучасним ППК є “Sniper XR” (рис. 2), який призначений для 

забезпечення бойових дій літаків тактичної авіації на великих висотах і в складних 
метеоумовах [2]. ППК “Sniper XR” надає можливість екіпажу самостійно 
здійснювати пошук, виявлення, розпізнавання і автоматичне супроводження 
наземних тактичних цілей в пасивному режимі на дальностях 15…20 км в будь-який 
час доби, а також пошук і супроводження повітряних цілей. Лазер третього 
покоління забезпечує можливість наведення високоточних АЗУ і уражати важливі 
наземні і морські цілі. Основні елементи системи, за виключенням пристрою 
відображення інформації, встановлені в підвісному контейнері під фюзеляжем 
літака. В ньому розміщені: система кондиціювання, яка забезпечує необхідні  
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параметри повітря всередині контейнера; електронні блоки обробки інформації від 
тепловізійної та телевізійної камер; пристрій узгодження апаратури контейнера з 
бортовою цифровою електронно-обчислювальною системою літака; оптико-
електронний блок, в якому розміщені інфрачервона камера переднього огляду, яка 
працює в діапазоні довжин хвиль 8…12 мкм, телевізійна камера на приладах з 
зарядовим зв’язком, лазерний далекомір-цілевказувач і лазер-маркер. 

 
 

 
 

Рис.2. ППК “Sniper XR” 
 

На індикаторі, розміщеному в кабіні пілота, відображається інформація, яка 
надходить від телевізійної та інфрачервоної камер в реальному масштабі часу.  
В ППК “Sniper XR” використовуються найновіші алгоритми виявлення і 
розпізнавання наземних об’єктів за отримуваним двомірним зображенням і 
стабілізація оптико-електронної бази на основі перспективних технологій. Це 
забезпечує точнісні характеристики ППК більш ніж в 3 рази вищі в порівнянні з 
існуючими аналогами. Для запобігання механічного пошкодження оптико-
електронних датчиків в передній частині контейнера встановлене сапфірове скло, 
яке характеризується високою міцністю і прозорістю для видимого і інфрачервоного 
діапазонів довжин хвиль. Модульний принцип встановлення апаратури в контейнері 
дозволив скоротити об’єм апаратури і знизити його масу, також зменшити час на 
ремонт і технічне обслуговування обладнання.  

Для нових літаків із зменшеною помітністю розробляються вбудовані ОЕПС. 
Прикладом цього є ОЕПС типу EOTS (Electro Optical Targeting System) для  
літака F-35 LIGHTNING II (рис. 3) [3, 4]. 

EOTS є повністю пасивною системою, в якій поєднані функції як огляду так і 
пошуку та супроводження цілей в ІЧ-діапазоні. 
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Рис.3. ОЕПС типу EOTS на літаку F-35 
 
Використання єдиного пасивного ІЧ-датчика для контролю обстановки і в 

якості прицільного комплексу дозволяє значно підвищити комплексність і повноту 
сприйняття ситуації пілотом. EOTS розроблена на базі прицільного комплексу 
“Sniper XR” і забезпечує вирішення задач побудови цифрових зображень 
контрольованого простору з високою роздільною здатністю, автоматичного 
виявлення і супроводження цілей, здійснення пошуку і супроводження в повністю 
пасивному режимі, забезпечення визначення дальностей і підсвічування цілей 
лазером, а також попередження про лазерне опромінення. Завдяки високій 
чутливості датчиків можливе виявлення цілей на великих дальностях, що, в свою, 
чергу забезпечує високу бойову ефективність літака. Система EOTS встановлюється 
в носовій частині фюзеляжу в обтікачі з сапфіру. Ця система має також модульну 
компоновку, що полегшує її технічне обслуговування. В EOTS використовується 
удосконалений тепловізійний датчик третього покоління, а також тактичний лазер з 
діодною накачкою. Визначення дальності до цілі можливе як в активному (з 
використанням лазерного далекоміра), так і в повністю пасивному режимі. 
Реалізоване автоматичне орієнтування датчика відносно вісей планеру літака, що 
забезпечує високоточне позиціювання інформації в просторі єдиних географічних 
координат. 

Таким чином, до складу перспективної ОЕПС повинні входити: телевізійний 
канал з приймачем на приладах з зарядовим зв’язком, тепловізійний канал з 
тепловізійною камерою що працює в діапазоні довжин хвиль 3…5 мкм або 8…12 
мкм, лазерний далекомір-підсвітлювач, який забезпечуватиме можливість 
застосування ракет та бомб з лазерною системою наведення з високою точністю,  
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пеленгатор лазерної плями, універсальний автомат захвату і супроводження цілей; 
гіростабілізована платформа, система кондиціювання та інші системи.  

Однією з основних характеристик ОЕПС є максимальна дальність виявлення 
цілей. Наведені в табл. 1 значення дальності виявлення наземної цілі є приблизними, 
оскільки залежать від багатьох факторів, зокрема, від характеристик 
тепловипромінючого об’єкта, стану атмосфери, характеристик фону та інших [5] і 
для тепловізійного каналу може бути визначена за допомогою виразу 

)(z)(z
Фfqm

KScosTS
D

mmпорп

цццобб
max

12
4

02 ,                             (1) 

де K  – коефіцієнт використання потоку випромінювання; обб S,0  – коефіцієнт 
пропускання і площа об’єктиву приймача; ццц T,,S – площа, коефіцієнт 
випромінювання і температура цілі; 810675, Вт/(м2 К4) – постійна Стефана-
Больцмана; m  – допустиме значення відношення сигнал/шум; пq  – площа чутливого 
елементу приймача випромінювання, см2; f  – смуга пропускання частот 
підсилювача, Гц; порФ  – питомий поріг чутливості приймача, Вт/(см Гц1/2);  – 
коефіцієнт використання приймача випромінювання; )(Z m – таблична функція; 

1 , 2  – спектральний діапазон роботи приймача випромінювання, мкм; m  – 
довжина хвилі, що відповідає максимуму інтенсивності випромінювання при 
температурі цT , мкм;  – кут між нормаллю до поверхні цілі і лінією дальності. 

Враховуючи світові тенденції розвитку, завдання, які покладаються на бойові 
літаки та умови їх виконання основними вимогами до перспективної ОЕПС можуть 
бути [6]: 

цілодобове виявлення, розпізнавання та ідентифікація наземних (надводних) 
цілей в умовах завад з автоматизацією процесу пошуку та виявлення; 

підсвічування цілей та вимірювання дальностей до них; 
автоматичний пошук, виявлення і захват цілей, пісвічуваних з іншого літака; 
автоматичний захват і одночасне супроводження кількох цілей; 
вимірювання кутових координат цілей і дальностей до них, кутової швидкості 

лінії візирування та видача їх до прицільно-навігаційного комплексу; 
передача на керовані АЗУ прицільної інформації; 
управління лінією візирування і її стабілізація при автоматичному або 

програмно-корегованому слідкуванні; 
забезпечення цілодобового застосування керованого і некерованого 

озброєння; 
відпрацювання цілевказання і забезпечення виконання маневрів в режимі 

цілевказання при підльоті до цілі, її атаки та виході з атаки; 
ідентифікація і уточнення координат цілей, виявлених іншими прицільними 

системами (радіолокаційним прицільним комплексом) з більших дальностей; 
забезпечення пілотажних режимів, нічних польотів і посадки; 
вбудований автоматизований контроль і автопідстроювання каналів 

випромінювання і прийому. 
Таким чином, враховуючи вище наведене можна зробити такі висновки: 
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на сьогодні ОЕПС є невід’ємною складовою комплексів авіаційного озброєння 

тактичних літаків та є багатофункціональними за своїми можливостями; 
для тактичних літаків, з метою розширення їх бойових можливостей щодо 

ураження наземних цілей поза зоною дії ППО та в будь-який час доби, найбільшого 
поширення знайшли ОЕПС у варіанті ППК; 

оснащення тактичних літаків Повітряних Сил Збройних Сил України 
сучасними ОЕПС контейнерного типу та АЗУ з різними системами самонаведення 
забезпечить розширення бойових можливостей та суттєво підвищить їх коефіцієнт 
бойового потенціалу.  
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ СМУГОВИХ 

РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ З СИНТЕЗУВАННЯМ ДВОВИМІРНОГО 
ПРОСТОРОВОГО СПЕКТРУ  

 
Розглядаються структурні протиріччя авіаційних 
РЛС із синтезуванням апертури антени класичної 
структури та запропоновано способи і алгоритми 
вирішення цих протиріч для отримання надвисокої 
роздільної здатності перспективних РЛС  
 
Ключові слова: радіолокаційна станція бічного огляду, розрізнювальна 
здатність, приймально-передавальна антена, розмір ділянки 
зондування, система обробки радіолокаційної інформації 

 
Радіолокаційні засоби отримання видової інформації відрізняються від оптико 

електронних вкрай малою залежністю дальності дії від часу доби і метеорологічних 
умов. У цьому їх основна перевага. 

Перші зразки радіолокаційних станцій бічного огляду (РЛС БО) з’явилися в 
середині ХХ-го століття в США, СССР та Франції. Розрізнювальна здатність 
першого покоління РЛС БО складала 15…30 метрів, а максимальна дальність дії до 
80 км. У цих зразках літакових РЛС БО використовувалося фотооптична обробка 
траєкторного сигналу, якій записувався на фотоплівку в процесі „прямолінійного” 
руху носія РЛС. 

Спроби поліпшити розрізнювальну здатність радіолокаційних станцій з 
синтезованою апертурою (РСА), які використовують запис радіоголограм на 
фотоплівку успіху не принесли (РЛС БО „Штик” – згідно тактико-технічних вимог 
(ТТВ) – 5…7,5  метра, а за результатами державних випробувань –  
8…12 метрів) [1].  

Основна причина цього обумовлена тим, що траєкторія носія РЛС БО має, так 
звані, траєкторні нестабільності. При цьому амплітуда коливань відносно 
прямолінійного руху складає від 0,5 до 10 метрів в залежності від турбулентності 
атмосфери. 

Технологічні особливості зберігання інформації на фотоплівці та оптичні 
методи обробки в принципі не дозволяють компенсувати ці нестабільності. 

Проблема компенсації траєкторних нестабільностей була вирішена в США у 
середині 80-х років (ASARS-2), а в Росії – у середині 90-х років (“Ронсар”, „Пика”), 
 
 © Федотов Б.М., Пономаренко С.О., Ковтун В.І.,  2016 
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за рахунок переходу до цифрових методів запису і обробки. Навігаційні  датчики – 
акселерометри – дозволяють вимірювати прискорення з точністю  = 10-4...10-

6 м/с2, а розвиток цифрових технологій цього часу забезпечив можливість зберігання 
радіолокаційної інформації у цифровому вигляді і синхронний запис відхилень від 
опорної траєкторії носія РСА або компенсацію траєкторних відхилень на борту і 
запис у цифровому вигляді радіолокаційного сигналу для його послідуючій обробці 
на землі. Розрізнювальна здатність цих станцій складає 1…3 метри, а дальність дії – 
до 100 км. 

В теперішній час ведуться інтенсивні дослідно-конструкторські роботи по 
розробці аерокосмічних РСА такими країнами, як США, Італія, Ізраїль, Франція, 
Германія, Росія, Японія та ін. Фінансування цих робіт пов’язано з бажанням 
розвинутих в технологічному відношенні країн мати засоби дистанційного 
зондування Землі, як глобального, так і територіально обмеженого масштабу з 
метою моніторингу пересування морських і океанських суден, розвідки в інтересах 
цивільних та державних структур. 

Однак класична структура побудови смугової РСА не в змозі забезпечити 
розрізнювальну здатність менше одиниць метру на відстані, що вимагається, через 
ряд обмежень, які їй притаманні. 

Сутність цих обмежень полягає в тому, що для підвищення розрізнювальної 
здатності по шляховій дальності необхідно зменшувати горизонтальний розмір 
приймально-передавальної антени смугової РСА. Це, по-перше, зменшує 
енергетичний потенціал станції, а, по-друге, збільшення розміру синтезованої 
апертури не дозволяє здійснювати роздільно операції стиснення сигналу за 
нахиленою дальністю та звуження променя синтезованої апертури за шляховою 
дальністю. Це відоме обмеження на добуток розрізнювальних координат [2] 
записується наступним чином 

,
R4

L
x8

Lr
2

                                                  (1) 

де  r, x – розрізнювальна здатність за нахиленою і шляховою дальністю;  
  – довжина хвилі; R – відстань до смуги відбиття за нахиленою дальністю;  

L – лінійний розмір ширини променя діаграми спрямованості (ДС) на відстані  
R  (довжина апертури синтезування). 

Параметри, що входять в (1), визначають за формулами: 

,0
Гd

RRL        ,
2

dх Г                                         (2) 

де  о  – ширина ДС антени РСА у горизонтальній площині;  dГ  –  горизонтальний 
розмір антени РСА. 

Фізичну сутність цього обмеження наочно видно з рис. 1. 
Підставляючи (2) в (1), та враховуючі, що зазвичай розрізнення за нахиленою 

та шляховою дальністю при проектуванні РСА обирають рівними х = r,  
одержимо 

.d2R Г

2

3
                                                       (3) 
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Рис.1. Пояснення фізичної суті обмеження на добуток розрізнювальних 
координат 

 
Графік залежності дальності дії смугової РСА з роздільним стисненням 

імпульсу і звуженням променя від горизонтального розміру антени РСА наведений 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Залежність дальності дії РСА від горизонтального розміру її антени  

 
Тобто при спробах отримати дециметрову  розрізнювальну здатність ( х<1м) 

в діапазоні надвисоких частот (НВЧ) ми зіштовхуємось зі структурним протиріччям  
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(1), що суттєво обмежує ефективність РСА за критерієм „розрізнювальна здатність  
дальність дії”. 

Метод та спосіб розв’язання цього протиріччя наведено в патенті на винахід 
[3]. 

Інший метод зняття структурного протиріччя між розрізнювальною здатністю 
та дальністю дії РСА полягає в формуванні двомірного просторового спектру смуги  
місцевості при переміщенні літального апарата (ЛА) по траєкторії розвідки. В цьому 
випадку зондуючи сигнали являють з себе серії пачок радіоімпульсів. Несуча 
частота кожного імпульсу постійна і дискретно змінюється від імпульсу до 
імпульсу. Несучі частоти рівномірно розподілені в смузі частот, яка забезпечує 
розрізнення за нахиленою дальністю, що вимагається. 

Параметри сигналу зондування вибирають таким чином. 

Число імпульсів у зондувальному сигналі n         ,
4W
dn

r
R Г                             (4) 

де R  –  ширина смуги за нахиленою дальністю;  W  –  шляхова швидкість носія 
РЛС БО;     –  тривалість імпульсу зондування. 
Частотний інтервал між несучими частотами зондувальних імпульсів 

,
2
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                                                    (5) 

де  с  –  швидкість світла. 

Тривалість зондувального імпульсу   ,
4

2
Vn
d

c
R Г                                                  (6) 

період слідування імпульсів у пачці  Ті  та   тривалість пачки імпульсів  п  

вибирають у діапазоні значень:   ,
2

c
R

T c
пi       ,

4Wn
dT Г

i                             (7) 

де   Rc  –  відстань до смуги розвідки. 
Періоди слідування пачок імпульсів у зондувальному сигналі Тп  та самих 

зондувальних сигналів знаходяться в таких межах: 

Тс    ,
2

)(2
W
dТ

с
RR Г

п
С    ,

2
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W
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де R – ширина смуги розвідки. 
Число імпульсів у пачці  nп  та  пачок імпульсів у сигналі зондування Nn можна 

розрахувати відповідно:  ,n
n

c

n n
T
nT   .

2 п

Г
п

n WT
dN

n
n                                    (9) 

Визначимо максимальний (потенційний) розмір ділянки зондування для РЛС з 
синтезуванням  двовимірного просторового спектру за нахиленою дальністю при 
рівному розрізненні за нахиленою і шляховою дальністю r= x.  Тоді максимальне 
значення   R  можна визначити  перетворюючи співвідношення  (4) 
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Звідки 

,
W

crdR Г2
8

       .
W
сdR Г

4
                                       (11) 

Залежність максимально можливого розміру смуги огляду за координатою 
нахиленої дальності від розрізнювальної здатності наведена на рис. 3. 

Мінімальний розмір смуги за нахиленою дальністю  R при якому ще не діє 
обмеження на добуток координат розрізнення за нахиленою та шляховою дальністю 
дорівнює  

.
d4

RR
Г

2
                                                            (12) 

 
Рис. 3. Залежність максимально можливого розміру смуги огляду 

за нахиленою дальністю від розрізнення  
 

Крива (ряд) 1 відповідає шляховій швидкості W = 180 км/год (50 м/сек). 
Крива (ряд 2) – W = 540 км/год (150 м/сек). Крива (ряд 3) – W = 720 км/год (200 м/сек).  

Крива (ряд 4)  –  W = 1080 км/год (300 м/сек). 
 
Методика розрахунку і вибору параметрів зондувального сигналу наступна: 
1. Спочатку обираємо потрібну розрізнювальну здатність, наприклад, 

х = r = 1м.  Відповідно до обраної  розрізнювальної здатності х = 1м  
горизонтальний розмір антени РСА, що формує двовимірний просторовий спектр 
смуги розвідки, при формуванні зображень аналогічно методу гармонійного аналізу 
[4], дорівнює  dГ  = 1м.  

Обираємо також середню довжину хвилі зондуючого сигналу  = 3см. 
Робочу швидкість носія станції W = 180 км/год та дальність до смуги розвідки 

R = 60 км. Та згідно рис. 3 обираємо ширину смуги розвідки за нахиленою 
дальністю R = 600 м. 

2. Визначаємо кількість несучих частот зондувального сигналу 
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Rn                                               (13) 

3. Визначаємо тривалість зондувальних імпульсів . 
Доцільно при розрахунках спочатку обирати її максимально можливою та 

рівною періоду слідування імпульсів у пачці. Це пов’язано з тим, що бажано 
підвищити енергетичний потенціал станції.  
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RТі     Обираємо Ті=  =4мкс.                   (14) 

4. Розраховуємо ширину спектру зондувального сигналу 
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5. Визначаємо ширину спектру імпульсів зондування, що мають постійну 
несучу радіоімпульсу 
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6 . Розраховуємо: 
тривалість пачки зондувальних імпульсів 
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n         Обираємо  п=400мкс;                      (17) 

період слідування пачок імпульсів 
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n    Обираємо    Тп=410 мкс.           (18) 

7. Визначаємо період слідування зондуючого сигналу  з нерівності   
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iС                   (19) 

Приймемо максимальну робочу шляхову швидкість носія РСА – низько 
швидкісних безпілотних літаків розвідників W = 100 м/с. Тоді період зондувального 
сигналу дорівнює  Тс = 10 мс. 

Наведене в статті дослідження показує, що досягнення надвисокого 
розрізнення на відстанях більше 2…3 км за допомогою класичної структури РСА 
неможливо через обмеження на добуток розрізнювальних координат. 

Показана принципова можливість вирішення протиріччя між 
розрізнювальною здатністю та дальністю дії шляхом формування двомірних 
спектрів смуги радіолокаційного зображення. 

Наведені співвідношення щодо вибору параметрів зондуючого сигналу за 
допомогою якого формується двомірний просторовий спектр смуги розвідки. 

Приведений приклад розрахунку параметрів сигналу зондування РСА – 
будемо називати її смуговою спектральною РСА. Його було проведено відповідно 
до типових вимог щодо розрізнювальної здатності і дальності дії. Показана 
принципова можливість створення авіаційних РСА надвисокого розрізнення з 
дальністю дії до 100 км. Платою за це буде підвищення вимог до систем обробки 
радіолокаційної інформації, деяке ускладнення приймача і передавача та їх 
синхронізатора. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ  ПОВІТРЯНОГО БОЮ 
 ДВОХ ВИНИЩУВАЧІВ 

 
Розглядається результат протиборства двох 
винищувачів на основі послідовності критичних 
подій бою 

 
Ключові слова: дальність захоплення цілі головкою самонаведення 
ракети, критична подія бою, хронологічна послідовність критичних 
подій,ймовірність ураження винищувача  

 
Поточний стан бойової авіаційної техніки Повітряних Сил Збройних Сил 

України обумовлений завершенням встановлених розробниками термінів служби,  
моральним і фізичним старінням парку літальних апаратів, тому робить актуальною   
задачу оновлення парку бойових літаків. Правильне рішення цієї проблеми залежить 
від якості планування і реалізації заходів з розвитку озброєння та військової техніки 
Збройних Сил. В свою чергу ефективність вказаних заходів визначається 
застосуванням розвиненого науково-методичного апарату (існуючих методів, 
методик і моделей оцінки властивостей бойових літаків) і обґрунтуванням на основі 
отриманих оцінок вибору раціональних зразків бойової авіаційної техніки. Модель 
повітряного бою, викладена в [1], є одним з елементів такого науково-методичного 
апарату. Разом з тим їй властиві певні недоліки: пуск ракет винищувачами 
здійснюється тільки на зустрічних курсах, а на розвороті і вдогін не розглядається; 
не враховується дальність захоплення цілі головкою самонаведення ракет (ГСН), 
замість них введений евристичний коефіцієнт, що характеризує частку від 
максимального часу польоту ракети, впродовж якого здійснюється її супроводження 
винищувачем.  

Модель, що викладена в статті, має на меті усунути ці недоліки.  
Сценарій бою наступний.  
1. Винищувачі летять з постійною швидкістю на зустрічних курсах і  

пускають ракети класу "повітря-повітря" один в одного з максимальних дальностей. 
2. Ціллю для винищувачів може бути лише винищувач противника, а не 

випущена ним ракета. Винищувачі супроводжують власні ракети до моменту їх 
переходу на автономне керування (до здійснення захоплення цілі ГСН ракети), після 
чого вони розвертаються на 180  і слідують зворотним курсом.  

3. Винищувачі в моделі розглядаються як матеріальні точки. Розворот 
винищувачів представлений затримкою у часі, рівною часу розвертання 
винищувачів на 180 за курсом.  

 © Хатунцева З.В., Улізько В.І., Маракулін О.Ю., Лагутін С.О., 2016 
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Підставою для останнього припущення слугує те, що при швидкості 
винищувачів 800…1000 км/год. і перевантаженні 4…5 одиниць радіус розвороту в 
горизонтальній площині – 1,3…2,0 км, що при  дальності пуску ракет в 50…60 км 
дозволяє спрощено представити розворот винищувачів затримкою у часі.  

Тактико-технічні характеристики винищувачів та їх ракетного озброєння 
(вихідні дані): 

V1,V2 – швидкості 1-го і 2-го винищувачів відповідно, м/с; 
D1,D2 – дальності виявлення повітряної цілі 1-им і 2-им  винищувачами, м; 
R1,R2 – максимальні дальності пуску ракет, м;  
U1,U2 – середні швидкості авіаційних ракет класу "повітря-повітря", м/с ; 
р1,р2 – ймовірності ураження 1-го і 2-го винищувачів однією ракетою 

противника; 
ny1, ny2  – нормальні перевантаження винищувачів при розвороті; 
L1,L2 – дальності захоплення цілі ГСН ракет, пущених 1-им і 2-им 

винищувачами, м; 
I, J – кількості ракет в залпі у 1-го і 2-го винищувачів; 
d1, e1 – часові інтервали між пусками ракет в залпі у 1-го і 2-го винищувачів, с; 
Виведення рівнянь моделі послідовності критичних подій повітряного бою. 
Рівняння в моделі виведені у відносному часі. Момент пуску винищувачем 

першої ракети з більшою максимальною дальністю приймається рівним нулю, тобто 
t = 0. Решта подій бою відраховується від цього моменту. Рівняння в моделі виведені 
за умови, що максимальна дальність пуску ракети R1 1-им винищувачем більше 
максимальної дальності пуску ракети R2 2-им винищувачем і дальність виявлення 
повітряної цілі 1-им і 2-им винищувачами більше максимальної дальності польоту 
їхніх ракет, тобто R1 >R2, D1 >R1 i D2 >R2. У випадку, якщо R2  R1, рівняння 
виводяться аналогічним чином. Для запису рівнянь руху винищувачів і ракет 
застосовується декартова система координат в термінах у, t (у- відстань, t-час ).  При 
польоті винищувачів на зустрічних курсах врахуємо таке:  

1-ий винищувач пускає першу ракету в момент часу t = 0;  
2-ий винищувач  – в момент часу 

21

21

VV
RR . 

Пуски ракет 2-им винищувачем на розвороті 1-го винищувача або йому вдогін 
будуть викладені нижче. 

Введемо такі позначення: 
Е і – момент часу пуску і-ї ракети 1-им винищувачем, і= 1,.., І  ; 
G,j – момент часу пуску j-ї ракети 2-им винищувачем, j = 1,.., J; 
Fi - момент часу ураження цілі і- ю ракетою, випущеною 1-им  винищувачем. 
H j - момент часу ураження цілі j-ю ракетою, випущеною 2-им  винищувачем. 
Розрахунок моментів пуску ракет обома винищувачами на зустрічних курсах 

Eі = (i – 1) d1 ,   і =1,.., І,             (1) 

G j = 
21

21

VV
RR  + (j – 1) е1, j = 1,.., J .           (2) 

При  R1   R2  рівняння руху y11(t) 1-го і у21(t) 2-го  винищувачів на зустрічних 
курсах матимуть вигляд 
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y11 (t) = V1  t ,               (3) 
у21 (t) = R1 – V2 t .              (4) 

Рівняння руху ракет roc1i (t) і roc 2 j (t ) при пуску з 1-го і 2-го винищувачів 
будуть такі: 

roc1i (t) = V1 Eі + U1(  t – Eі ),            (5) 
roc2 j (t) = R1 – V2 G j – U2 ( t – G j ).            (6) 

1-ий винищувач почне розворот в момент часу tp1, коли відстань між 
останньою І-тою ракетою і 2-м винищувачем дорівнює L1, другий – в момент часу 
tp2, коли відстань між останньою J-ю ракетою і 1-м винищувачем складе L2. 
Мінімальний з цих моментів часу min (tp1, tp2) дозволить визначити, котрий з 
винищувачів і в який момент часу почне розворот першим. Рішення рівнянь  

y21 (tp1) –  roc1 I  ( tp1 ) – L1 = 0,             (7) 
roc2 J (tp2) –  у11( tp2 ) – L2 = 0             (8) 

відносно невідомих tp1, tp2 дозволить розрахувати цей момент часу, де roc1I ( t ) і 
roc2J ( t ) – рівняння руху останніх ракет, випущених 1-им і 2-им винищувачами. 

Припустимо, що tp1 = min (tp1, tp2) – мінімальний час початку розвороту. Тоді 
першим починає розворот 1-ий винищувач. Далі формуються рівняння руху 
винищувачів і ракет для розрахунку критичних події повітряного бою, тобто час 
ураження ракетою цілі. 

Час розвороту 1-го винищувача розраховується за формулою 
1

1
1

ygn

V
razvt  і 

рівняння руху 1-го винищувача назустріч y11(t), на розвороті у12, на зворотному 
курсі у13(t) матимуть вигляд, причому кожному рівнянню відповідає свій часовий 
інтервал 

y11 (t) = V1 t    при  t < tp1 ,            (9) 
у12  = V1 tр1    при  tp1   t ≤ tp1 + trazv1,        (10) 
у13 (t) = 2V1 tp1 – V1 t + V1 trazv1 при  t > tp1 + trazv1 .         (11) 

2-ий винищувач починає розворот в момент часу tp2, коли відстань між 
останньою ракетою, пущеною 2-им винищувачем, і ціллю (тобто 1-им 
винищувачем) буде дорівнювати L2 . Оскільки 1-ий винищувач першим почав 
розворот, то відстань L2 між 1-им винищувачем і J-тою ракетою  2-го винищувача 
буде або на ділянці розвороту 1-го винищувача, або на ділянці "вдогін". На ділянці 
розвороту рівняння приймає вигляд 

roc2 J  ( tp2 ) –  у12 – L2 = 0 ,            (12) 
причому отримане рішення tp2 повинне попадати в інтервал  tp1 < tp2 ≤ tp1 + trazv1, і 
відстань польоту ракети з моменту пуску до моменту початку розвороту 
винищувача не повинна перевищувати максимальну дальність польоту цієї ракети, 
тобто R2 ≥ U2 (tp2 – G j ). В разі непопадання отриманого рішення tp2 в заданий часовий 
інтервал його слід шукати на ділянці «вдогін». Рівняння для пошуку tp2 на ділянці 
«вдогін» має вигляд 

roc2J  ( tp2 ) –  у13 (tp2) – L2 = 0 .                    (13) 
Рішення tp2 також слід перевіряти на попадання в заданий часовий інтервал 

 tp2 > tp1 + trazv1 і максимальну дальність польоту ракети R2 ≥ U2 (tp2 – G j) . Якщо tp2 
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задовольняє умові, можна розрахувати час, потрібний для розвороту 2-го 

винищувача за формулою 
2

2
2

ygn

V
razvt , і записати рівняння його руху назустріч 

у21(t), на розвороті у22, на зворотному курсі у23(t), причому кожному рівнянню 
також відповідає свій часовий інтервал: 

у21 (t) = R1 – V2 t    при  t < tp2 ,          (14) 
у22  = R1 – V2 tp2    при  tp2 ≤ t ≤ tp2 + trazv2, (15) 
у23 (t) = R1 – 2V2 tp2 + V2 t – V2 trazv2 при  t > tp2 + trazv2 .       (16) 

Далі розраховуються критичні події повітряного бою для 2-го винищувача. 
З розв’язків рівнянь  

roc1i (Fi) = у21 (Fi)  при  Fi <  tp2 ,         (17) 
roc1i (Fi) = у22 (Fi)  при  tp2  ≤  Fi ≤ tp2 + trazv2 ,       (18) 
roc1i (Fi) = у23 (Fi)  при  Fi  > tp2 + trazv2          (19) 

вибирається той розв’язок Fi, котрий попадає у відповідний йому часовий інтервал.  
Аналогічно знаходяться критичні події повітряного бою для 1-го винищувача.  
З розв’язків рівнянь 

roc2 j  (Hj ) = у11(Hj )  при  H j < tp1  ,          (20) 

roc2 j (Hj ) = у12(Hj )  при  tp1 ≤ H j ≤ tp1 + trazv1 ,         (21) 
roc2 j (Hj )) = у13(Hj )  при  H j > tp1 + trazv1  .        (22) 

вибирається той розв’язок H j, котрий попадає у відповідний йому часовий інтервал.  
В разі, якщо tp2 = min (tp1, tp2) рівняння будуються аналогічним чином. 
Рівняння в моделі були виведені у припущенні, що R1 > R2. Ця умова 

передбачає, що 1-ий винищувач завжди випускає ракети першим і на зустрічному 
курсі, тоді як 2-ий  винищувач за певних умов може почати ракетний залп як на 
зустрічному курсі (рівняння для цієї події було викладено вище), так і на ділянці 
розвороту 1-го  винищувача або на ділянці "вдогін". 

Пуск ракет 2-им винищувачем на ділянці розвороту 1-го винищувача. В 
момент часу розвороту tp1 1-го винищувача відстань між винищувачами повинна 
бути більша за максимальну дальність польоту ракети 2-го винищувача, тобто 
повинна виконуватися умова 

у21 (tp1) - у12  > R2  ,             (23) 
і моменти часу пуску j-тої ракети jG22  2-им винищувачем складуть 

11
1221

22 1
2

21 e)j(t
V

Ry)t(y
G p

p
j .                    (24) 

Рівняння руху ракет roc22 j (t), пущених  2-им  винищувачем, матимуть вигляд 
roc22 j (t) = R1 – V2 G22 j – U2 (t – G22 j ),           (25) 

і момент часу початку розвороту  tp2  2-го винищувача визначиться з рівняння  
roc22J (tp2) -  у12  - L2 = 0            (26) 

за умов попадання tp2 в інтервал  [tp1 ; tp1 + trazv1] і не перевищення максимальної 
дальності польоту ракети R2 ≥ U2(tp2 – G22J) .       
 Критичні події повітряного бою для 1-го винищувача визначаться з рішення 
рівнянь 

roc22 j (H j ) – у12 = 0  при  tp1 ≤ H j ≤ tp1 + trazv1 ,       (27) 
roc22 j (H j ) – у13 (H j ) = 0 при  H j > tp1 + trazv1  ,        (28) 
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за умови  не перевищення максимальної дальності польоту ракети R2 ≥ U2 (H j – G2j ). 
Пуск ракет 2-им винищувачем на ділянці "відльоту" 1-го винищувача. Якщо 1-

ий винищувач опинився на порозі дальності пуску ракет противника на ділянці 
"відльоту", то повинні виконуватися умови 

у21 (tp1 + trazv1) - у12  > R2  ,            (29) 
V2  > V1 .               (30) 

В разі невиконання умови (30) 2-ий винищувач ніколи не досягне порога 
дальності пуску власних ракет. 

Часові моменти пуску j-тої ракети 2-им винищувачем складуть 
1123 е)j(tcG l ,             (31) 

де tc – час досягнення зони можливих пусків визначиться з рівняння 
у21 (tc) - у13 (tc) – R2 = 0.            (32) 

Рівняння руху ракет, що пущені 2-им винищувачем запишуться 
roc23j (t) = R1 – V2 G23j – U2 (t – G23j ),          (33) 

і момент часу початку розвороту  tp2  2-го винищувача визначиться з рівняння  
roc23J (tp2) -  у13 (tp2) - L2 = 0      при tp2 > tp1 + trazv1.        (34) 

і за умови не перевищення її максимальної дальності польоту R2 ≥ U2(tp2 – G23J) 
Критичні події повітряного бою для 1-го винищувача визначаться з рівняння 

roc23j (Hj) – у13 (Hj ) = 0 при  Hj > tp1 + trazv1        (36) 
і за умови не перевищення максимальної дальності польоту R2 ≥ U2 (Hj – G23j ). 

Таким чином, модель дозволяє отримати: 
моменти часу пуску ракет «повітря-повітря» кожним винищувачем на 

зустрічних курсах, на розвороті, вдогін; 
час початку розвороту винищувачів (перехід всіх ракет на автономне 

керування); 
діапазон дії ракет при кожному пуску;  
часову послідовність критичних подій бою; 
розрахунок імовірності ураження винищувачів.  
Для оцінки працездатності і адекватності моделі розглянемо приклад. 
Два винищувачі летять з постійною швидкістю на зустрічних курсах та 

пускають по 2-і ракети класу «повітря-повітря» один в одного. 1-ий винищувач 
озброєний двома ракетами з активними ГСН, 2-ий – ракетами, що мають такі ж 
тактико-технічні характеристики, але з напівактивними ГСН. Пуски ракет 
здійснюються з максимальних дальностей. Тактико-технічні характеристики 
винищувачів і їх ракетного озброєння: V1=V2=280м/с; R1=R2=60000м; 
U1=U2=1350м/с; р1= р2=0.7; ny1 = ny2 = 5; L1=20000м, L2 = 0 м; I=2; J=2; d1= 3с, e1=3с. 
Розрахувати імовірність ураження кожного з винищувачів. 

Тактико-технічні характеристики винищувачів і їх озброєння розрізняються   
тільки дальністю захвата цілі ГСН ракети. Результати роботи програми приведені в 
таблиці. 

Результати розрахунку показують, що всі ракети досягають цілі, причому 
спочатку 2-ма ракетами уражений 2-ий винищувач, а потім – 1-ий. Ймовірність 
ураження 1-го винищувача дорівнює 0,0819, 2-го – 0,91, неураження обох 
винищувачів складе 0,0081. Це підтверджує те, що бойова ефективність 
винищувача, озброєного ракетами з активними ГСН більше, ніж при озброєнні 
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ракетами з напівактивними ГСН при рівних ТТХ винищувачів і їх озброєння.  
 

Таблиця 
 № ракет 1-ий винищувач № ракет 2-ий винищувач 
Часові моменти  пуску ракет, 
с 

1 ракета 0 1 ракета 0 
2 ракета 3 2 ракета 3 

Час початку розвороту 
винищувачів (час виконання 
бойового завдання), с 
 

 26,51  41,32 

Критичні події бою для 
кожного з винищувачів, с  

 38,95  36,81 
41,32 38,78 

Часова послідовність 
критичних подій бою 

36,81   2 
38,78   2 
38,95   1 
41,32   1 

Діапазон дії ракет при 
кожному пуску, км 

1 ракета 49,69 < R1   1 ракета 52,58 < R2 
2 ракета 48,30 < R1  2 ракета 51,74 < R2 

Ймовірність ураження 
кожного з винищувачів 

 0, 0819  0,91 

Ймовірність неураження 
обох винищувачів 

0, 0081 

 
Отримані результати підтверджують перевагу керованих ракет з активними 

ГСН, що дозволяє зробити висновок про адекватність запропонованої моделі 
повітряного бою. 
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
НЕКЕРОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ РАКЕТ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ 

ТЕМПЕРАТУРИ ЇХ ДВИГУНІВ 
 
У статті викладено результати досліджень щодо 
можливості підвищення точності рішення задачі 
прицілювання некерованими авіаційними 
ракетами шляхом врахування впливу 
температури заряду двигуна на сумарний імпульс 
тяги 
 
Ключові слова: балістична траєкторія, некеровані авіаційні ракети, 
повне пониження, прицільна поправка 

 
Некеровані авіаційні ракети (НАР) є одним з найбільш масових засобів 

ураження, які можуть застосовуватися всіма типами бойових літальних апаратів 
(ЛА), що знаходяться на озброєнні Збройних Сил України. У процесі досліджень 
технічного стану НАР та відповідно до [1], було виявлено залежність сумарного 
імпульсу тяги ( I ) їх ракетних двигунів від температури, яка у робочому діапазоні 
температур може змінюватися у межах 8 … 10% в залежності від типу палива. 
Очевидно, що зміна цього показника вплине на траєкторію польоту цих ракет, але в 
математичному забезпеченні (алгоритмах) існуючих прицільних систем ЛА 
враховується лише середнє значення цього показника. 

Згідно діючої класифікації НАР є снарядами із складною балістичною схемою 
руху, а їх траєкторія складається з двох ділянок – активної та пасивної, які суттєво 
відрізняються складом діючих на них сил [2]. Для кожної ділянки може бути 
складена своя система рівнянь, основою яких є канонічне рівняння руху центру мас 
снаряду із змінною масою, при цьому кінцеві умову руху на першій ділянці є 
початковими умовами для другої. 

В основу розв’язання завдання щодо підвищення точності рішення задачі 
прицілювання НАР шляхом врахування впливу температури заряду двигуна на 
сумарний імпульс тяги доцільно покласти аналітично-розрахункові методи теорії 
зовнішньої балістики та прицільних систем. 

Для рішення поставленого завдання скористаємося відомою методикою 
проведення інженерно-штурманських розрахунків (ІШР) балістичного забезпечення 
стрільби НАР [3] та теорією рішення задачі прицілювання по наземним цілям НАР 
[4]. Враховуючи, що математичний апарат ІШР використовує швидкість НАР 
наприкінці активній ділянці польоту ( av ), необхідно також визначити зв'язок між av  
© Шатров А.М., Шемякін С.Г., 2016 
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та сумарним імпульсом тяги НАР ( I ). 

Після розрахунку основних елементів траєкторії НАР для різних значень 
сумарного імпульсу тяги ( I ), які відповідають певній температурі заряду двигуна, 
можна визначити деяку прицільну поправку, яка й буде враховувати зміну 
балістичної траєкторії. 

Для вирішення балістичних та прицільних задач стрільби НАР, враховуючи 
відносно невеликі ефективні дальності їх застосування (до 2000 м), прийнято 
використовувати нерухому косокутну систему координат 0 , початок якої 
знаходиться у точці пуску ( 0 ), вісь 0  направлено по вектору пуску ív0  
(направленню стволів пускових блоків), а вісь 0  – вниз у напрямі сили тяжіння [3]. 
Схему прицілювання НАР можна представити у вигляді балістичного трикутника 
ОАЦ (рис. 1), який лежить у вертикальній площині системи координат ( ggg Z,Y,X ). 
Початок цієї системи (0) знаходиться у центрі мас ЛА, вісь gY  направлено вверх по 
геоцентричній вертикалі, вісь gX  – по дотичній до поточної ортодромії, а вісь gZ  
направлено таким чином, щоб система була правою (на рисунку 3 вісь gZ  не 
показано). Зазначимо, що площина gg ZX  завжди знаходиться у площині горизонту. 

 
Рис. 1. Схема прицілювання при стрільбі некерованими авіаційними ракетами 

 
На рис. 1 використовуються наступні позначення: oív  – вектор початкової 

швидкості НАР, який співпадає з направленням стволів пускових блоків;  
D  – вектор дальності до цілі;  – вектор повного пониження НАР; ï  – кут 
прицілювання; ö  – кут місця цілі. 

Враховуючи те, що вектора D  і  лежать у вертикальній площині, можна 
перейти до їх скалярних значень та визначити кут прицілювання ï  як 

ï

ïö
ï cosD

)cos(
tg .  

У  зв’язку  з   тим,  що  кути  ï   мають  невелике  значення  (зазвичай  до  3-х 
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градусів), користуються більш простою формулою 

öï cos
D

. (1) 

Таким чином, для розрахунку кута прицілювання необхідно знати величину 
повного пониження ( ), яка визначається умовами застосування та балістичними 
характеристиками НАР. 

Основні елементи траєкторії, які необхідні для вирішення балістичної задачі 
стрільби НАР, показано на рисунку 2. Точками А і Ц відповідно позначено 
закінчення активної та пасивної ділянок траєкторії, а швидкість ракети наприкінці 
активної ділянки траєкторії – av . Враховуючи, що всі наведені елементи траєкторії 
руху лежать у вертикальній площині, можна перейти до скалярних значень векторів 
та записати повне пониження НАР у вигляді 

ïaa ˆ , (2) 
де a  та aˆ  – пониження ракети на активній ділянці траєкторії, які обумовлені дією 
сили тяжіння та поворотом вектора швидкості ракети з положення ív0  у положення 

av ;  ï  – пониження на пасивній ділянці траєкторії. 
Враховуючи, що час польоту НАР на активній ділянці траєкторії ( at ) не 

перевищує 1,5 с, величину пониження a  розраховують для випадку падіння у 
пустоті [2] 

2

2
a

a
gt . (3) 

Пониження aˆ  розраховується як [1] 

í

a

ía

aa
a v

vlncos
vv
tgDˆ , (4) 

де aD  – дальність польоту НАР на активній ділянці траєкторії; ív  – швидкість 
польоту носія. 

 
Рис. 2. Елементи траєкторії некерованої авіаційної ракети в косокутній системі 

координат 
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У зв’язку з тим, що на пасивній ділянці траєкторії НАР рухається подібно 

гарматному снаряду, то для розрахунку п  використовують відомі балістичні 
таблиці повітряної стрільби ТБФ-ПС-55, розроблені під керівництвом професора 
Д.А. Вентцеля [4], в яких містяться балістичні функції, що відповідають певним 
елементам траєкторії снаряду, зокрема *

ï  – кута прицілювання, вершина якого 
знаходиться у точці початку пасивної траєкторії НАР; nt  – часу польоту НАР на 
пасивної ділянці траєкторії. 

),v,(A HH
*
ï 010 , (5) 

),v,(
v
Dt HH

a

n
ï 01 ,  

де ),v,(A HH 01  та ),v,( HH 01 – функції для визначення кута прицілювання та часу 
польоту відповідно (індексацію ТБФ-ПС-55 збережено); D  – дальність польоту НАР 
на пасивної ділянці траєкторії. Процедуру розрахунку величин H , 01v , H  наведено 
у ТБФ-ПС-55 [4]. Параметр 0  визначається за формулою 

cos
v

dD

à

ï
20 2

.  

За своєю фізичною сутністю функції A  і  є коефіцієнтами пропорційності 
між значенням елементу траєкторії в пустоті та у повітряному середовищі такої 
питомої маси, що відповідає висоті стрільби. 

Після розрахунку *
ï , визначається величина ï , а потім – величина повного 

пониження НАР ( ) на всій траєкторії польоту до цілі. 
Таким чином, відповідно до залежностей (4) і (5), енергетика НАР у вигляді 

швидкості ракети наприкінці активної ділянки траєкторії ( av ) враховується при 
визначенні aˆ  та ï . 

У зв’язку з тим, що енергетика НАР визначається значенням сумарного 
(повного) імпульсу тяги ( I ), для визначення зв’язку між ( av ) та тягою двигуна ( äÒ ) 
скористаємося відомою формулою К. Е. Ціолковського [5] з урахуванням 
припущень щодо руху НАР на активній ділянці траєкторії 

k
ea m

mlnuv 0 , (6) 

де eu  – ефективна швидкість витоку; 0m  – стартова маса ракети; km  – пасивна маса 
ракети. 

Зв'язок між повним імпульсом тяги двигуна ( I ), питомим імпульсом тяги 
двигуна ( ïèòI ) та ефективною швидкістю витоку ( eu ) визначається відомими 
формулами внутрішньої балістики [5] 

muÒ eä ,   ïèòe Iu ,   aätTI , (7) 

де  
m
Òu ä

e ;   
a

k

t
mmm 0 . 

Таким чином, враховуючи (7), формулу (6) можна записати у вигляді 
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kak
a m

mln
tm

I
m
mln

m
Tv 00 . (8) 

Для розрахунку прицільної поправки n , яка враховує зміну кута 
прицілювання стрільбі НАР у залежності від температури ракетного палива, 
необхідно обчислити кути прицілювання при стрільбі НАР з нормальною ( n ) та 
пониженою ( n ) температурою двигуна, а потім обчислити n  

nnn . (9) 
Викладений алгоритм можна реалізувати шляхом внесення змін у відповідні 

робочі формули прицільних (прицільно-навігаційних) систем літальних апаратів у 
вигляді прицільної поправки n  на кінцевому етапі розрахунку. При цьому 
прицільна система не потребує додаткових юстировок, а решта кутових поправок 
прицілювання, які обумовлені швидкістю повітря (вітру), рухом літака, цілі 
(відповідно прийнятої гіпотези) тощо, розраховуються прицільною системою літака 
в автоматичному режимі і не будуть залежати від величини поправки n . Після 
відладки та відповідного тестування отримані програми розрахунку n  можливо 
буде розглянути як вихідний корисний продукт для проведення подальших 
спеціальних досліджень з метою підвищення точності застосування НАР. 

Таким чином, врахування впливу температури заряду двигуна на балістичні 
характеристики НАР у вигляді деякої прицільної поправки дозволить підвищити 
точність застосування у межах ефективної дальності пуску. 
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АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОСНОВНОГО СТОЯКА 
ШАСІ ЛІТАКІВ ТИПУ СУ-27 ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 

ПОДАЛЬШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ 
ПОКАЗНИКІВ 

 
В статті визначені і проаналізовані проблемні місця 
на основному стояку шасі літаків типу Су-27 за 
результатами досліджень технічного стану, які 
визначають можливість подальшого використання 
шасі за межами призначених показників 
 
Ключові слова: згин, кручення, напружено-деформований стан, втомна 
тріщина, концентратори напруження 

 
На даний час більшість літаків типу Су-27 експлуатується в умовах 

особливого періоду, після приведення їх до працездатного стану згідно з 
відповідними Переліками робіт, без виконання планового ремонту в АРЗ. Потрібно 
враховувати, що дані літаки мають значні строки експлуатації і суттєві 
напрацювання за призначенням. На літаках виконуються заходи поетапного 
продовження ресурсних показників основних опор шасі, з виконанням робіт за 
результатами оцінки технічного стану елементів опор шасі. 

На сучасному етапі при реалізації стратегії експлуатації парку літаків типу  
Су-27 зі значними строками і наробітком, за результатами досліджень виявлено, що 
технічний стан елементів шасі допускає можливість продовження встановлених 
показників амортизаційних стояків основних опор шасі. 

В даній роботі відпрацьовані Методичні рекомендації щодо оцінки реальної 
міцності основного стояка шасі, при обґрунтуванні можливості збільшення 
ресурсних показників літака типу Су-27. 

Під час експлуатації літаків Су-27 (Су-27УБ) були зафіксовані випадки 
механічних руйнувань стояків основних опор шасі по нижньому вузлу 
30.111.4111.3141.000 штока. Після цього на всіх літаках були виконані цільові 
контрольні огляди. За результатами контролю виявлені 32 штоки з тріщинами в 
місцях концентраторів напружень. Усі стояки з дефектами пройшли ремонт з 
заміною штоків за бюлетенем виробника. На стакані стояка 20.111.4111.3120.000 в 
зоні газового балона можливі тріщини в зоні зварних швів, де діють значні згінні 
напруження в різних площинах, а на стояку заниження потрібних товщин стінок 
циліндра при виробництві.  

 
  Бойко А.П., Манулін Ю.О., Стрела М.С., 2016 
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Розрахункова схема навантаження основного стояка 
Траверса основного стояка займає просторове положення тому розрахункову 

схему основного стояка необхідно показати в системі координат ZYX 111
 що зв’язана зі 

стояком. 

 
Рис.1. Просторове положення траверси а) і штанги б) 

 
В цій системі координат траверса і стояк лежать в площині ZY 110  , а штанга – в 

площині YX 110  (рис.1 а), б)). При цьому штанга сприймає навантаження у напрямку 
осі 10 X , тим самим є опорою для стояка і вертикального шарніра не сприймає 
навантаження у напрямку осі 10 Z . 

Аналізуючи роботу стояка від дії розрахункових навантажень (згідно норм 
міцності) будемо аналізувати складові цих навантажень на вісі 111 0,0,0 ZYX . 
Розрахункова схема показана на рисунку 2 а), б). У площинах 110YX  стояк є 
консольна балка з жорстким закріпленням. В площині YZ 110  стояк уявляє собою 
балку, що шарнірно опирається у точках 1 і 3.  

Від вертикальної сили Py  вісь колеса працює за схемою консольної балки, що 
затиснута в точці 5 (рис.2). Сам стояк у площині 110YX  навантажується силою Py  і 
моментом 2

2àPy . 

     
а)                                  б) 

Рис.2. Розрахункова схема стояка 
 

Реакції стояка в точках 1 і 3 визначаються аналітично. Епюри NMQ c
   показані 

на рис.3 а), б) з урахуванням навантаження штока, циліндра і стояка у цілому. Шток  
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у цьому випадку представляється як двоопірна балка, що опирається на 

циліндр у точках 2 і 4. 
На стояку вісь колеса і вісь стояка не пересікаються тоді від сил Pz  і Px  

стояк навантажується моментом кручення êÌ , що ускладнює напруження стояка. 
Передача моменту від штока до циліндра амортизатора здійснюється за 

допомогою шліц-шарніра. Елементи шліц-шарніра і шток на цій ділянці працюють 
на поперечний згин. 

Визначення навантаження основного стояка шасі літака Су-27  
При досліджені напружено-деформованого стану опор шасі важливим питанням 

є визначення основних навантажень елементів шасі, що є реакцією поверхні 
аеродрому при здійсненні пробігу, посадочному ударі, гальмуванні та рулінні 
літака. 

 
Рис.3а. Епюри силових факторів стояка NMQ c

   у площинах 110YX  та YZ 110  

Для літака Су-27 контактним пристроєм є колесо, від якого зусилля і 
деформації передаються на шток амортизатора і через вузли навішування на корпус 
центроплана. 

   
Рис.3б. Епюри силових факторів стояка MQ    у площинах YZ 110    та 110YX  

Для кожного розрахункового випадку визначають експлуатаційне 
перевантаження en , коефіцієнт безпеки f , рівень стояночного навантаження колеса 
опори кстP , напрямок дії і точку прикладання зусилля. Для основного стояка 
застосовують три основні розрахункові випадки: вертикальний удар при посадці шE , 
наїзд на нерівність шG , лобовий удар при гальмуванні шТ  і шR1  - посадка зі зносом 
(боковий удар). Найбільше вертикальне навантаження yP виникає за випадку шE   



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2016. Вип. № 12(19) 

163 

 
(посадка на три опори). Літак у стояночному положенні з експлуатаційним обтиском 
амортизації e  і eS . 

На основну опору діє лише вертикальне складове навантаження yP , сили xP  і 

zP відсутні. 
Величину навантаження на основний стояк визначають HfnZPP e

E
пос
ксг

P
E 303750  

де НPпос
ксг 97120 ; HPP

E 270000 ; 
шТ  - лобовий удар при гальмуванні або посадки з заторможеним колесом. 

Одночасно навантаження стояка вертикальною yP  і горизонтальною xP  силами 
відбувається при гальмуванні на пробігу і при старті.  

Вертикальна складова, прикладена до осі колеса під час посадки 
HPP e

E
e
yT 20200075,0  

Для оціночного розрахунку HPP e
E

e
xT 14850055,0  

шR1  - посадка зі зносом (бічний удар) 
Літак в положенні посадки на дві опори.  
Вертикальна сила HPP e

E
e
yR 30375075,0  

Бічна складова експлуатаційного навантаження HPP BDP
P

e
yR

e
zR

o

k

21506010 , 
Розрахунок елементів стояка на міцність 
У розглянутих розрахункових випадках для верхньої частини стояка (зварні 

шви) і нижньої частини штока найбільш небезпечними випадками будуть шТ  і шR1   
із-за значних згинальних моментів для верхньої частини в районі газового балона і 
штока на відстані 126мм від низу. 

Від бокової сили e
zRP  буде виникати згинальний момент  

HMlPM y
e

zRx 289607' , де 02,2yl  - відстань від сили e
zRP  до зварного шва. 

HMlPM ø
P

yRx 68850'' , 
де шl  - відстань від точки прикладання сили e

yRP  до центра осі штока. 
Сумарний момент на стояку в районі зварного шва на газовому балоні буде 

дорівнювати додатку згинальних моментів НМMMM xxx 35846068850289600'''  
тоді сумарні напруження в цій частині стояка (газовий балон) визначаються 

Па
W
M

зг

xе
ц

610560 , де згW  - момент опору згину. 

Ці напруження від складного згину циліндра. Якщо урахувати коефіцієнт 
запасу міцності 5,1f тоді МПаP 840 , що реально. 

Це те місце де є концентратори напружень в зварному шві.де були зауваження 
в експлуатації, місце періодичного контролю усіх стояків. 

Друге проблемне місце для основного стояка - у зоні штока 125 мм від 
нижнього кінця. В цій зоні штока буде діяти сумарний момент згину, визваний тим, 
що вісь колеса не перетинає вісь штока. 

Сумарний момент на штоці НМMMM штштшт 1111405950051638''' , де 
1

' lPM e
yRшт ; 1l  - відстань від точки прикладання сили e

yRP  до вісі штока; 
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2

'' lPM e
zRшт ; 2l  - відстань від точки прикладання сили e

zRP  до місця контролю 
штока (125 мм). 

ммl 255,01  та ммl 415,02 . 
Окрім того, за рахунок наперетинання вісей штока і вісі колеса, буде 

присутній додатковий момент zM від дії yRP на відстані м094,0 . 
НМPM yRz 25380094,0202500094,0 . 

З урахуванням усіх моментів сумарний момент буде 
HMMMM zушт 11400022  

Нормальні напруження від складного згину штока, які виникають від дії 
вертикальної сили yRP  і бокової сили zRP  буде 

Па
W
M

зш

шт
зш 367742000

00031,0
114000  

Бокова сила zRP  буде також викликати і кручення штока (кінець до нижньої 
ланки шліц-шарніру) бо діє на плечі м094,0  до осі штока. 

HMPM zRk 143370094,0 , 
це викличе додаткове напруження від кручення 

Па
W
M

k

k
k 86948000  

Еквівалентне напруження з урахуванням складного згину і кручення 
МПаkшт

е
шт 4074 22  

Ці експлуатаційні напруження у нижній частині штока (відстань 125 мм від 
кінця) при дії експлуатаційних навантажень, а розрахункове напруження ( 5,1f ) 

МПаfe
шт

P
шт 617  

у місці зі значними концентраторами напружень досить високі. 
Визначимо критичну довжину тріщини, при якій тріщина може розвиватися 

навіть при незначних напруженнях. 

мКа с
кр 012,0

14,3
1

407
57,801

max

1 , де ñÊ1  – коефіцієнт інтенсивності 

напружень, Для сталі З0ХГСН2А - 31 57,80
м
НМК с . 

 
ВИСНОВКИ: 

 
1. Проведений розрахунок на міцність показав значні рівні діючих напружень 

у критичних зонах і вразливість конструкції стояка від наявності втомних 
ушкоджень; 

2. Для основного стояка шасі літака типу Су-27 є дві зони складного 
напружено-деформованого стану: у зоні зварних швів газового балону та у зоні 
кінця штоку амортизатора (125 мм від нижнього вузла штока), у цих зонах з 
наявністю концентраторів напруження діють складні деформації згину, у яких 
виникають значні нормальні напруження, у стінках циліндру та нижнього краю  
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штока, де ще діють і дотичні напруження від кручення k , бо напіввісь колеса не 
перетинається з віссю штока;  

3. Відмічені місця на стояку потребують постійного контролю при 
відпрацюванні заходів продовження експлуатації (інструментальний контроль з 
інтервалом напрацювання 50 посадок); 

4. Контроль технічного стану є обов’язковими, як для стояків з доробкою 
конструкції, так і для стояків, що недопрацьовувались в ремонті. 
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Під час прийняття рішення щодо подальшої експлуатації авіаційної техніки 

(АТ) за технічним станом на граничних межах її призначених показників 
враховується тривалість виконання додаткових або контрольно-відновних робіт і їх 
кількість, що виконуються для приведення АТ у справний стан за необхідний строк. 
Для оцінки можливих варіантів рішень використовуються певні критерії 
ефективності експлуатації АТ, які розкрито у роботі [1]. 

Одним із критеріїв ефективності експлуатації АТ є комплексний показник 
надійності - коефіцієнт технічного використання ТВК , який має вираз:  

ПР
ТВ ТТТ

Т
К

0

0 , (1) 

де 0Т  - математичне сподівання наробітку на відмову; РТ  - математичне сподівання 
середньої тривалості перевірки працездатності та ремонту; ПТ  - математичне 
сподівання середньої тривалості профілактичних робіт. 

Не зважаючи на регламентування за часом виконання технологічних операцій 
з підготовки АТ, все ж таки тривалість їх виконання є випадковими величинами зі 
своїми законами розподілу. Неврахування впливу різних внутрішніх і зовнішніх 
факторів на закон розподілу тривалості робіт може сприяти прийняттю помилкового 
рішення. 

На цей час ще не розроблено ефективних методів урахування цього впливу, 
тому розробка методики визначення законів розподілу тривалості операцій з 
технічної підготовки АТ до застосування є актуальним питанням. 

Для підтримання справності старіючої АТ, у якої закінчилися встановлені 
виробником (розробником) призначені показники, виконуються різного роду 
додаткові роботи до регламенту технічної експлуатації. Тому виникає потреба в 
раціональному плануванні робіт та недопущення значного зменшення коефіцієнта  
 © Гришин В.М., Устінов С.В., 2016 
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технічного використання ТВК . Для цього використовуються програми технічного 
обслуговування і ремонту, що можуть формуватися різними методами. 

Програма технічного обслуговування і ремонту – документ, який містить 
сукупність основних принципів із застосування найбільш ефективних методів і 
рішень технічного обслуговування і ремонту, реалізованих у конструкції об’єктів 
при їх проектуванні та виготовленні, а також експлуатаційно-технологічної 
документації з урахуванням заданих вимог і умов експлуатації. 

Відомо декілька підходів і методів формування програм технічного 
обслуговування і ремонту з оптимізацією їх параметрів (оптимізація повноти 
охоплення бортовим контролем, періодичності наземного контролю, переліку 
контролюємих параметрів технічного обслуговування, стратегії технічного 
обслуговування і ремонту та ін.). Скористаємося методикою для розрахунків 
коефіцієнту технічного використання ТВК  [2]. 

Згідно з Державним стандартом ДСТУ 2860-94 коефіцієнт технічного 
використання ТВК  обчислюється як відношення математичного сподівання 
сумарного часу перебування об’єкта у працездатному стані за деякий період 
експлуатації до математичного сподівання сумарного часу перебування об’єкта в 
працездатному стані та в простоях, обумовлених технічним обслуговуванням і 
ремонтом за той самий час. Для визначення коефіцієнта ТВК  при побудові 
імітаційних статистичних моделей можливо використовувати співвідношення (1). 

В якості критерія ефективності ЕК  програми технічного обслуговування при 
прогнозуванні технічного стану виробу АТ доцільно вибрати співвідношення [3]: 

ВRМЕ КККК ** , (2) 

де 
ЗАД

R
RK  - множник, який вказує відносне поточне значення ймовірності R  

руйнування виробу АТ стосовно заданого значення ЗАД ; 
ЗАД

KTB
В K

NKK *  - множник, 

що характеризує відносне зменшення коефіцієнта технічного використання АТ при 
проведенні KN  додаткових контрольно-технічних оглядів, кожний з яких зменшує 
на TBK  коефіцієнт технічного використання стосовно заданого значення ЗАДК ; МК  - 
множник масштабу при обчисленні коефіцієнта ЕК . 

Значення заданого ЗАДК  встановлюється на основі аналізу переліку 
регламентних робіт. Для визначення TBK  на цей час ще не розроблено ефективних 
методів урахування впливу окремих складових операцій профілактичних робіт. 
Тому будемо вважати, що функція розподілу тривалості комплексних операцій з 
підготовки АТ, які складаються більшою частиною з неавтоматизованих прийомів, 
має гамма-розподілення [4]. 

Розробка на цьому припущенні методики врахування внутрішніх та зовнішних 
факторів щодо тривалості виконання окремих операцій дає можливість визначати та 
корелювати параметри прийнятого розподілення у залежності від складності і 
технологічних особливостей операцій, рівня підготовки виконавців, часу доби та 
освітленості, способу організації робіт та контролю за ходом їх виконання. 
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Очевидно, що тривалість роботи не має верхньої межі, так як завжди можливо 

уявити собі набір факторів, який приведе до того, що роботу взагалі не буде 
виконано. Разом з тим, тривалість роботи завжди має нижню межу, обумовлену або 
обмежувальними фізіологічними можливостями людини при даному комплексі 
застосованих технічних засобів, або граничною продуктивністю комплексу. 

Виходячи з цього, властивість випадковості тривалості роботи може 
визначатися на основі експериментальних даних, які отримано при експлуатації АТ.  

Таким чином, для визначення коефіцієнту технічного використання ТВК  згідно 
з співвідношенням (1) та прийняття рішення щодо подальшої експлуатації АТ, 
можливе використання методики оцінки тривалості робіт, яка передбачає етапи [4]: 

1. Експериментальне визначення середньої тривалості операції Tm  (секунд) та 
дисперсії TD  (секунд2). 

2. Обчислення середнього коефіцієнту кореляції поміж тривалостями 
послідовно виконуємих операцій: 

.18509,0*
,22,0*

,18502)78,1(257,0*

1

1

6/1
1

mприK
mприK

mприmК
; 

 

де ,11К  якщо виконується тільки одна операція і не встановлено строк її 
закінчення; ,75,02К  якщо одночасно виконується декілько операцій, встановлено 
строк їх закінчення та здійснюється контроль їх виконання. 

3. Обчислення складності операції з урахуванням впливу зовнішніх факторів: 
2lg

)1(lg1

0 *mDC T .  

4. Обчислення середнього коефіцієнту збільшення нижньої межі тривалості 
операцій: 

.75,0316,0*453,0
;1304,0*394,0

1

1

Кприh
Кприh   

5. Обчислення параметрів 00 , : 

.

;)1
8,21

8,28(

0

0
0

2

0
0

С

С
 

 

6. Обчислення параметрів гамма-розподілу та дисперсії: 

.*

;10

;*

;*

2
2lg

)1lg(1

0

2lg
)1lg()1lg(

0

2lg
)1lg()1lg(21
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7. Встановлення виду розподілу тривалості операції: 
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),0()(*
)(

)( )(1 ataприeat
Г

tf at .  

Проведення імітаційного моделювання згідно з вищенаведеними етапами 
дозволяє отримати оцінки тривалості виконання додаткових робіт, що виконуються 
для приведення АТ у справний стан за необхідний строк, а також здійснити вибір 
раціональної кількості контрольно-відновних робіт згідно співвідношення (2) для 
програми технічного обслуговування АТ. 

Приклади практичного використання даного методу по причині обмеження 
об’єму цієї роботи буде наведено пізніше в інших публікаціях. 

ВИСНОВОК. Запропоновано статистичний метод обробки та моделювання 
процесів технічного обслуговування для визначення коефіцієнта технічного 
використання агрегатів АТ при експлуатації АТ за технічним станом на граничних 
межах її призначених показників . 

Практична реалізація запропонованого методу обробки та моделювання 
процесів технічного обслуговування дозволить проводити обчислення коефіцієнта 
технічного використання АТ, за допомогою якого обґрунтовано встановлювати 
необхідність проведення змін переліку додаткових робіт при її технічному 
обслуговуванні. 
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При експлуатації парку старіючих повітряних суден (ПС) виникає науково-

технічна проблема підтримання справності та забезпечення довговічності силових 
елементів (СЕ) планерів ПС, вирішення якої полягає в пошуку оптимального 
переліку заходів щодо відновлення технічного стану СЕ на основі використання 
результатів оцінки ступеню пошкодження конструкції ПС. 

Математичні моделі оцінки ступеню пошкодженості та прогнозування змін 
технічного стану повинні використовувати особливості даних, які не могли бути 
передбачені розробником ПС і виникають під час експлуатації та ремонту ПС. 

Наявність різноманітних умов експлуатації ПС та обмеженого обсягу даних 
приводить до необхідності використання методів їх інтелектуального аналізу в 
процесі обробки, що дозволяє більш обгрунтовано визначати поточний стан та 
тенденції прогнозованих змін надійності СЕ. Подібний підхід до вирішення проблем 
побудови складних виробничих систем досліджено в [1]. 

 
Загальні положення оцінки технічного стану планера повітряних суден 
В якості показника технічного стану СЕ планера ПС обиремо ранг 

пошкодження CER , який безпосередньо характеризує ймовірність )(t  часткового 
або повного руйнування [2]. Ранг пошкодження CER  вказує на  втрату несучої 
здатності СЕ за час Kt  експлуатації або наробітку Pt  ПС. 

Розрахунки рангу пошкодження CER  необхідно виконувати на основі вектора 

SE , координати якого створено за допомогою вектора параметрів діагностики 
skpdP kD ,1,  і зважено оцінками експертів kE  в багатовимірному просторі 

 
© Добриденко О.М., Бологін А.С., Горохов Г.Т., 2016 
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розміром s  , де s  - кількість параметрів діагностики [3]: 
),,,( 2211 ss pdEpdEpdESE , (1) 

Процес прогнозування та управління технічним станом СЕ доцільно 
представити в вигляді стохастичного процесу, що управляється в дискретному 
режимі [4]. При цьому зміни технічного стану планера ПС описуються випадковою 
послідовністю )( iCE tR , де niti ,1,  - дискретні моменти прийняття рішень управління. 

Позначимо rjuU j ,1},{  - простір управлінь, Utu nj )(  - управління, яке 
реалізується в момент nt . 

Динаміка стохастичного процесу описується на основі отримання множини 
параметрів вектора SE  і правилом вибору управління i  із деякої сукупності правил 

mlФ l ,1},{ . 
При цьому рівняння змін технічного стану має вигляд 

))(),(()( 1 njnn tutSEftSE , (2) 

На рис.1 показано структурні модулі імітаційної моделі управління. 

 
Рис.1. Структура моделі управління динамічною системою процесу 

експлуатації планера ПС 
 

Послідовність правил mlW l ,1),(  визначає стратегію управління на протязі 
послідовності ),...,,( 21 ntttT  дискретних моментів прийняття рішень. Для пошуку 
оптимальної стратегії управління optW  необхідно визначити математичну модель 
об’єкта експлуатації, характеристики зовнішнього середовища (умов експлуатації), 
задати критерії оптимізації процесу управління. 

Оптимальна стратегія управління optW  визначається в результаті розробки 
математичної ігрової моделі та проведення ймовірністної гри з СЕ, технічний стан 
якого встановлюється на основі оцінки поточного та прогнозованого значення рангу 
пошкодження при обмеженому обсягу даних експлуатації і ремонту [4]. 

Матриця гри створюється шляхом обчислення критерію EK  ефективності 
експлуатації планера ПС. Критерій EK  повинен складатися з двох частин: перша 
складова це оцінки рангів пошкодження або ймовірності руйнування СЕ,  
друга – один із комплексних показників надійності. 

ОПР DP  T 
ОПР – особа, що приймає рішення та реалізує 

вибір варіанта управління  },...,{ 1 ruuU  

},...,{ 1 nttT - множина часу контролю 

технічного стану ПС  

Планер 
повітряного судна 

},...,{ 1 sD pdpdP - множина параметрів 

технічного стану планера ПС 

Математична модель 
інтелектуального аналізу 

даних 

База даних 
експлуатації планера 
повітряних суден 

U 
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В якості критерія ЕК  при прогнозуванні доцільно вибрати, згідно роботи [4], 
співвідношення: 

ВRМЕ КККК ** , (3) 

де 
ЗАД

R
RK  -множник, який вказує відносне поточне значення ймовірності R  

руйнування СЕ планера ПС стосовно заданого значення ЗАД ; 
ЗАД

KTB
B K

NKK *  - 

множник, що характеризує відносне зменшення коефіціента технічного 
використання ПС при проведенні KN  додаткових контрольно-технічних оглядів, 
кожний з яких зменшує на TBK  коефіціент технічного використання стосовно 
заданого значення ЗАДК ; МК  - множник масштабу при обчисленні коефіціента ЕК . 

Моделювання змін рангів технічного стану СЕ, згідно залежності (1), дозволяє 
визначити перелік стратегій змін рангів пошкодження та провести розпізнавання - 
до якого образу технічного стану необхідно віднести СЕ. Мінімальну кількість 
образів встановлюють в свою чергу наступні образи: 

1  - коли неслід очікувати відмови СЕ протягом інтервалу прогнозу; 

2  - кінцева точка інтервалу прогнозу ранга практично співпадає з 
обмеженнями, які визначено для рангів пошкодження з умов безпеки польотів; 

3  - ранг пошкодження перевищує дозволене значення на інтервалі прогнозу. 

В таблиці 1 наведено приклад матриці ймовірністної гри для виконання 
розрахунків щодо визначення стратегії управління optW . 

Таблиця 1 
Коефіцієнти ефективності експлуатації EK  в залежності від стратегій гри 

Стратегії 
Рішення управління 

1W  2W  3W  ... qW  

С
ил
ов
ий

 
ел
ем
ен
т 1  11EK  12EK  13EK  ... qEK 1  

2  21EK  22EK  23EK  ... qEK 2  

3  31EK  32EK  33EK  ... qEK 3  

 
Стратегія optW  є оптимальною, якщо вона забезпечує для процесу управління 

на інтервалі прогнозу максимум  середнього значення коефіцієнта EK : 

sup )]([ WRM n , (4) 
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де nR  є функціонал, який характеризує значення поточного середнього значення 
коефіцієнта EK , що залежить від обраної стратегії управління ,...},...,,{ 21 nW , M  - 
математичне очікування. 

Особливості прогнозування змін технічного стану планера повітряних 
суден 

Визначення оптимальної стратегії управління optW  потребує встановлення 
ймовірністного розподілу траєкторій змін рангів CER  поміж образами 321 ,, . Для 
цього передбачено проведення імітаційного моделювання згідно залежностей (1), 
(2). Початкові дані імітаційного моделювання отримуються на основі статистичного 
аналізу бази даних експлуатації та ремонту. 

Особливість бази даних експлуатації та ремонту ПС полягає в наявності 
обмеженого обсягу даних. При імітаційному моделюванні з метою доповнення 
існуючого обсягу даних пропонується використання методів відновлення 
пропущених значень в таблицях даних [1]. 

Заповнення неповних даних здійснюється на основі поєднання 
детермінованого та ймовірностного підходів при побудові математичних моделей. 

Детермінований підхід реалізується шляхом визначення рангів CER  
пошкодження СЕ згідно співвідношення (1). 

Ймовірністний підхід в математичній моделі прогнозних оцінок змін рангів 
CER  пошкодження СЕ передбачає використання методів кластерного аналізу 

параметрів напрацювання по ресурсу та строку служби, а також регресійного 
аналізу змін цих параметрів для парку ПС згідно залежності (2). 

Прогноз рангу CER  пошкодження СЕ, як випадкової величини )(tr , складається 
з двох частин )()()( 21 trtrtr , кожна з яких є випадковою величиною. Першу 
складову )(1 tr  створюють результати кластерного та регресійного аналізу, друга )(2 tr  
описує невизначеність обмеженого обсягу бази даних і отримується як результат 
імітаційного моделювання при умові рівномірного ймовірністного розподілу 
траєкторій змін рангів CER . 

Програмна реалізація співвідношень (1), (2) при імітаційному моделюванні 
дозволяє отримати ймовірністний розподіл траєкторій змін рангів пошкодження СЕ 
і за допомогою методів лінійного програмування на основі (4) знайти оптимальну 
стратегію управління optW , яка полягає в визначенні оптимальної кількості 
додаткових оглядів при використанні критерія ефективності (3). 

На рис.2а показано для парку умовних ПС розподіл на кластери ПС та 
визначення рангів на лінії прогнозу. Як приклад впливу на ранг пошкодження CER  
особливостей умов експлуатації ПС показано, що для ПС кластеру К1, які мають 
меньший наліт в порівнянні з ПС кластеру К2, може мати місце випадок наявності 
більших пошкоджень в порівнянні з кластером К2. 

На рис.2б показано результати імітаційного моделювання змін рангів 
пошкодження на лінії прогнозу, яка складається з двох частин. Перша складова 
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визначається як сума )(1 tr  та )(2 tr , друга – тільки зміною )(2 tr . Вказана особливість 
пояснюється належністю другої частини )(2 tr  до кластеру КТ, де відсутні ПС. 

 
Рис.2. а) результати кластерного аналізу парку умовних ПС; б) результати 

імітаційного моделювання траєкторій змін рангів пошкодження 

ВИСНОВОК. Розроблені математичні моделі статистичної обробки та 
прогнозування технічного стану планера ПС застосовано при продовженні 
призначених показників експлуатації ПС типу Л-39С, Ил-76МД. 

Запропонований підхід до побудови математичних моделей дозволяє на 
системному рівні проводити підготовку прийняття рішень щодо експлуатації ПС за 
межами показників, що призначено розробниками ПС. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СТРОКІВ СЛУЖБИ КЕРОВАНИМ АВІАЦІЙНИМ 

ЗАСОБАМ УРАЖЕННЯ ІЗ ЗАДАНОЮ ДОСТОВІРНІСТЮ 
 
У статті викладено результати досліджень щодо 
можливості прогнозування термінів продовження 
служби (зберігання) авіаційних засобів ураження із 
заданою достовірністю. 
 

Ключові слова: авіаційні засоби ураження, інтенсивність відмов, 
модель надійності, час запізнення аргументу 

 
Світовий досвід експлуатації авіаційної техніки (АТ) дозволяє прогнозувати 

терміни експлуатації бойових літальних апаратів, які знаходяться на озброєнні 
Збройних Сил України, до 35 … 40 років, що обумовлює необхідність забезпечення 
їх відповідними авіаційними засобами ураження (АЗУ) до 2030 року. При цьому 
однією з основних проблем є значне перевищення початково-встановлених 
строків служби АЗУ розробником (виробником) над потрібними та, як наслідок, 
досягнення їх окремими складовими частинами граничного стану, що визначає 
необхідність припинення експлуатації. Про можливе наближення АЗУ до 
граничного стану може свідчити стійка тенденція росту інтенсивності відмов у часі 
у вигляді виходу параметрів за встановлені межі, які неможливо відновити 
відповідними регулюваннями або неможливість його безпечного застосування. 

Сучасні АЗУ є специфічним видом авіаційної техніки, основними 
особливостями яких є відносна самостійність та можливість лише одноразового 
використання [1]. Отримання інформації про їх показники надійності здійснюється 
шляхом вибіркового контролю відносно невеликої кількості АЗУ, що обумовлено 
необхідністю застосування методів руйнівного контролю, тобто частина відібраних 
АЗУ підлягає повному розбиранню з подальшим поглибленим дослідженням всіх 
систем, агрегатів, деталей тощо. При цьому момент виникнення відмови можна 
встановити лише з точністю, яка визначається інтервалами перевірок [2]. 

Таким чином, однією з основних особливостей задачі визначення та 
прогнозування показників надійності АЗУ та визначення часу початку їх масових 
відмов є суттєва обмеженість вибірки. 

Для ефективного прогнозування характеристик надійності систем, необхідно 
як найбільш точно встановити закон зміни інтенсивності потоку відмов )t( , а 
принциповою особливістю рішення цієї задачі для систем, що не передбачають 
періодичний контроль, є неможливість безпосередньої оцінки значень )t(  для цього 
© Довжук Д.В., Шатров А.М., 2016 
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 закону [2, 3]. 

В основу розв’язання задачі щодо прогнозування термінів продовження 
служби (зберігання) АЗУ із заданою достовірністю пропонується покласти загальні 
положення методології дослідження складних технічних систем [4], які зокрема 
включають проведення декомпозиції АЗУ на складові та проведення їх 
ранжирування за впливом на безпеку експлуатації, вибір моделі надійності з 
аргументом, що запізнюється [3] для прогнозування у часі кількісних показників 
критеріїв якості та формування довірчих інтервалів на основі правила Клопера-
Пірсона [5]. 

Для рішення поставленої задачі в умовах обмеженої вибірки параметрів АЗУ, 
що визначають їх технічний стан пропонується використовувати модель надійності 
з аргументом, що запізнюється. При рішенні задачі використовуємо апріорну 
гіпотезу щодо сталості потоку відмов )t(  на етапі нормальної експлуатації системи.  

У загальному вигляді модель надійності з аргументом, що запізнюється може 
бути записана у вигляді [43 

)tt()t,B()t,A()t,B,A( çç 121 , (1) 
де )t,A(1  – функція, що апроксимує закон зміни інтенсивності відмов АЗУ у період 
нормальної експлуатації виробів (як правило це лінійна функція); )t,B(2  – функція, 
що апроксимує закон зміни інтенсивності відмов у період масових відмов АЗУ; 

)(1 çtt  – одинична функція, яка може приймати значення: 

,,x,
;x,)x(l 00

01   

де зt  – час запізнення аргументу, який визначає час переходу системи у стан 
технічної несправності. 

Очевидно, що для визначення моменту початку масових відмов системи 
необхідно оцінити çt  с максимальною точністю. 

Відомо декілька підходів щодо оцінки çt . Так, враховуючи модель (1) лінійна 
по параметрах )B,A()b,b;a,a( 1010 , то фіксуючи çt  та обчислюючи відомими 
методами, наприклад методом найменших квадратів (МНК), отримуємо значення 
функціоналу, який відповідає вибраному çt . Далі задача зводиться до мінімізації 
функції (2) 

)t(jt,B,A çç
B,A
Jmin , (2) 

яка може бути розв’язана стандартними методами пошуку мінімуму функції однієї 
змінної. Більш точну оцінку çt  можна отримати при використанні інтегрального 
МНК [3]. 

Вибір çt  можна здійснювати також на основі методів індивідуальних або 
колективних експертних оцінок, тобто з використанням інтуїтивних методів 
прогнозування [3]. 

Разом з цим, наведені та інші методики визначення çt  не враховують 
імовірність досягнення граничних значень параметрами, що визначають технічний 
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стан АЗУ або його складових частин. У зв’язку з цим пропонується наступна 
методика його визначення. 

У загальному випадку, за результатами вибірки параметру ix  при різних 
строках служби АЗУ методами регресійного аналізу можливо визначити тенденцію 
його зміни та визначити строк служби при якому розрахункове значення параметру 

nix  досягне граничного значення грX . Остаточний вибір апроксимації та 
прогнозування пропонується здійснювати за рекомендаціями ДСТУ 3004-95 [6]: 
експоненціальний розподіл, характерний для агрегатів та технічних систем, які мало 
підлягають старінню та спрацюванню, а розподіл Вейбулла-Гнеденко – для систем, 
яким притаманні процеси механічного руйнування, стомлення, корозії, раптових 
змін їх властивостей. Враховуючи, що основним видом експлуатації АЗУ є 
зберігання, при цьому вони мало підлягають старінню і спрацюванню, доцільно 
використовувати експонентний розподіл 

te)t(F 1 , (3) 
Для прогнозування тривалості експлуатації АЗУ із заданою імовірністю P , 

необхідно розрахувати та побудувати довірчі інтервали таким чином, щоб дійсні 
значення параметру X  не виходили за межі інтервалу . Тобто повинна 
виконуватись нерівність [5] 

])ˆ()ˆ([ ii XXP , (4) 

де  – функція двох аргументів at  та n , яка визначається як 
at

dttSn
0

)(2 ;  – 

середньоквадратичне відхилення значення параметру; Sta  – довірчий інтервал. 
Величина at  визначається відповідно до заданої імовірності та кількості 

наявних статистичних даних ( n ) по таблиці, наведеній в [6], а при визначенні  
необхідно використовувати незміщені оцінки математичного очікування xm  та 
дисперсії 2

x  [5] 
n

i
ix x

n
m

1

1  та 
n

i
xix mx

n 1

2*

1
1 , 

(4) 

де txi  – значення параметра x  у кожному з n  незалежних  вимірів. 
Тоді довірчі інтервали розраховуються як  

ai tX̂ . (5) 
Виконавши обчислення за (5) у всьому діапазоні значень ix , отримаємо довірчі 

інтервали обмежені кривими ai tX̂  та ai tX̂ . 
Прогнозування виконується по одному або групі визначальних параметрів на 

визначений термін із заданою імовірністю, яка може бути визначена на основі 
відомих чи заданих значень потрібного рівня ефективності та безпеки 
функціонування АЗУ. Граничні значення параметрів визначені у відповідній 
нормативно-технічній документації. Результати прогнозування по деякому 
параметру X  із заданою імовірністю 0,85 наведено на рисунку 1, на якому  
використано  такі позначення: ãðX  – граничне  значення параметра X ;  – довірчий 
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інтервал, розрахований за (5); зt та прогt  – час запізнення та прогнозу відповідно. 

За результатами прогнозування по визначеним параметрам та їх граничним 
значенням, можна визначити величину зt . При цьому можливі два варіанти: 

довірчий інтервал не перетинає граничні значення допуску параметру в межах 
заданого терміну прогнозу; 

довірчий інтервал перетинає граничні значення допуску параметру в межах 
терміну прогнозу. 

У першому випадку зt  може бути обчислено шляхом розв’язання рівняння (2) 
або будь-яким відомим методом, але у будь якому випадку не може перевищувати 
термін прогнозу. Зазначимо, що досвід виконання досліджень підприємствами 
промисловості та науково-дослідними установами України доводить, що недоцільно 
продовжувати строків служби АЗУ більш, ніж на 5 років, тобто 5прогt  років. Це 
обумовлено тим, що процеси фізичного старіння складових частин, особливо таких, 
що містять матеріали спеціальної хімії, у ряді випадків є нелінійними та мають 
нестаціонарний характер зміни параметрів у часі [2]. 

У другому випадку значення зt  пропонується визначати, як інтервал від 
моменту останнього визначення параметру до перетину одним з довірчих інтервалів 
граничного значення цього параметру ( грX ), тобто зпрог tt  (рисунок 1). При цьому 
терміни продовження призначених строків служби (строків зберігання) АЗУ ( ïðîät ) 
пропонується визначати як  

.при
;при

років,5
,

зпрог

зпрог

прод

зпрод

tt
tt

t
tt

 (6) 
 

 
 

Рис 1. Прогнозування строку служби по параметру Х із заданою імовірністю 0,85 та 
визначення для нього зt  
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Таким чином, для визначення моменту початку масових відмов із заданою 

імовірністю, запропоновано підхід до обґрунтування продовження строків служби 
АЗУ та їх складових частин на основі моделі із аргументом, що запізнюється.  

Для практичного впровадження результатів необхідно, по закінченню 
продовженого строку служби ( продt ) АЗУ, провести відповідні дослідження, виконати 
порівняльний аналіз щодо прогнозованих і реальних значень визначальних 
параметрів, отриманих при вибірковому руйнівному контролю визначеної кількості 
АЗУ. 
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МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНИХ СТАНІВ КРИЛА ЛІТАКА З БОЙОВИМИ 
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У статті наведено результати комп’ютерного 
моделювання напружено-деформованого стану 
фрагменту конструкції крила літака Су-25 при 
наявності бойових пошкоджень та після 
проведення відповідного ремонту 
  
Ключові слова: силові елементи конструкції крила, бойові 
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Бойове застосування літаків Су-25 в збройних конфліктах в Афганістані, 

Чичні, Грузії та на Сході України показало високу бойову живучість цих літаків, яка 
забезпечується його конструктивними особливостями. Досвід експлуатації літаків 
Су-25 у авіаційних частинах Повітряних Сил Збройних Сил України засвідчив 
багато випадків пошкодження силових елементів планерів після влучень в літак 
засобів ураження. Тому проблема визначення умов безпечної експлуатації силової 
конструкції літака типу Су-25 з бойовими пошкодженнями є актуальною і потребує 
проведення відповідних досліджень. 

В якості об’єкта дослідження обрана від’ємна частина крила літака Су-25. Ця 
частина крила призначена, як для створення аеродинамічної сили, так і для 
розміщення бойового навантаження літака штурмовика. Ці обставини 
обумовлюють, те що від’ємна частина крила є однією з найбільш навантажених 
частин силового набору планера літака та також і однією з найбільш відповідальних 
силових елементів конструкції.  

Для оцінки залишкової міцності елементів від’ємної частини крила літака  
Су- 25 виконано чисельні експерименти по визначенню їх напруженого стану без та 
з бойовими пошкодженнями. Алгоритм розв’язку задачі полягав у побудові 
комп’ютерної моделі конструкції з використанням креслень розробника (рис. 1), 
далі її фрагментації скінченими елементами (рис. 2), закладання умов механічної 
взаємодії між деталями конструкції, виставлення крайових умов (рис. 3) і 
безпосереднього розрахунку компонент напружень і їх аналіз розподілу по 
конструкції, особливо в місцях їх концентрації. Для цього використовувались  
 

 Карпінос Б.С., Ковель П.П., Куліш В.М., 2016 
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сучасні програмні комплекси SolidWorks, ANSYS, які дозволяють розв’язувати 
прикладні задачі механіки твердого деформованого тіла за різноманітних граничних 
умов навантаження.  
 

 
Рис. 1. Комп’ютерна модель  
фрагмента крила літака 

 
Рис. 2. Фрагментація скінченими 
елементами моделі крила літака 

 

 
 

Рис. 3. Схема навантаження елемента крила  
 

Елемент крила представляв собою складну просторову конструкцію, 
основними деталями якої були лонжерони, обшивка та стрингери. Згідно 
сформульованій задачі, геометрична модель конструкції була побудована без та з 
конструктивними пошкодженнями, що мали вигляд колових отворів діаметром 30 
мм та трикутних з сторонами 100 х 100 х 100 мм, а також модель конструкції крила 
після ремонту пошкодження. У верхній та нижній панелях обшивки виконувалися 
пази для кріплення консолі крила до фюзеляжу. Клепальне з’єднання між деталями 
крила приймалося як нероз’ємне.  

Форма і розміри сітки кінцевих елементів, їх кількість задавалися програмно і 
забезпечували похибку розрахунків до 2 %. Зокрема використовувалися трикутні, 
призматичні, тетраедричні та інші просторові елементи. Неструктурована 
комбінована розрахункова сітка складалася із 6401981 вузлів та 3975000 елементів. 
Для опису стану матеріалу приймалися лінійні фізичні співвідношення механіки 
твердого тіла. До елементу крила прикладалися: 

центральний згинальний момент Мзг = 4343 Нм; 
еквівалентна поперечна сила Q = 12200 Н; 
крутний момент відносно осі жорсткості крила, Мкр = 28927 Нм. 
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Поверхня зі сторони болтових з’єднань жорстко закріплювалася. Фізичні 
властивості матеріалів наведено в табл.1 [1, 2]. 

Таблиця 1 
 Механічні властивості матеріалів елемента крила 

М
ат
е-
рі
ал

 Модуль 
пруж-
ності, 
E 10- 5 

Межа 
міцності, 

в 

Межа 
текучості, 

T 

Подовження 
при розриві, 

δ5 

Межа 
витри-
валості, 

-1 

Ударна 
вязкість, 

KCU 

Твердість 
HB 10 -1 

МПа МПа МПа % МПа кДж / м2 МПа 

Д16 0,72 480 280 10-12 100 - 105 

АК4 0,72 380 310 6 - 200 109 - 117 

В95 0,74 520 440 14 150 20 110-125 
 

На розрахунок одного варіанту витрачалося орієнтовно 1…2 години роботи 
ЕОМ. Візуалізація результатів розрахунку напруженого стану ( izyx ,,, ) елемента 
крила без пошкодження, а саме розподіл по об’єму інтенсивності напружень i  
представлено на рис. 4, а, а на рис. 4, б побудовано 3-D розподіл інтенсивності 
напружень по верхній панелі обшивки крила. Спостерігається суттєва 
неоднорідність розподілу напружень, особливо в місяцях з’єднань лонжерона і 
обшивки та в гребінцях канавок болтових з’єднань. Найбільші значення напружень 
в місцях їх концентрації досягає i  = 1.09  108 Пa, що менше межі текучості i  << 2.0  
та межі витривалості i  < 1  матеріалу. Ця обставина є підставою для забезпечення 
нормованої циклічної міцності крила [3]. 

 
а) б) 

Рис. 4. Розподіл еквівалентних напружень по об’єму моделі (а) та по верхній панелі 
обшивки крила (б) без пошкодження 

 
За наявності пошкодження відбувається додаткова, в порівнянні з варіантом 

без пошкодження, локалізація напружень. Вона залежить від його місця 
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розташування. Слід звернути увагу на два основних випадки, перший – 
пошкодження перетинає тільки обшивку крила; другий – обшивку і стрингер. Для 
колових отворів розрахункові напруження у першому випадку не перевищують 
межу витривалості 1  (рис. 5 а, б), а у другому – виникає імовірність їх 
перевищення (рис. 5 в, г).  

 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 5. Розподіл еквівалентних напружень по об’єму моделі (а,б) та по верхній 
панелі обшивки крила (б,г) із коловим пошкодженням  

 

 
 
Для трикутних отворів (рис. 6 а, б), в обох випадках напруження 

перевищували межу текучості матеріалу, що не уможливлює подальшу 
експлуатацію конструкції . Вона може стати можливою після відповідного ремонту, 
коли за рахунок верстатної обробки трикутний отвір трансформується в коловий або 
еліптичний та подальшому встановленню спеціальної накладки. 
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а) б) 
Рис. 6. Розподіл еквівалентних напружень по об’єму моделі (а) та по верхній панелі 

обшивки крила (б) з трикутним пошкодженням 
 
З’ясовано ефективність ремонтних технологій для випадку, коли дефект 

перетинав тільки обшивку. Пошкодження у вигляді отвору радіусом 30 мм 
трансформувалося в еліптичний отвір із радіусами 15 мм та 30 мм відповідно. 
Спеціальна вставка мала вигляд еліптичної пластини, що контактувала із 
внутрішньої поверхнею обшивки (рис. 7 а, б). З’єднання вставки та обшивки 
приймалося нероз’ємним.  

 

  
а) б) 

Рис. 7. Скінченно-елементна модель вставки (а) та схема її кріплення із  
обшивкою (б) 

 
Чисельне моделювання технології відновлення несучої здатності засвідчило, 

що наявність вставки суттєво змінює, як розташування небезпечної зони дії 
максимальних напружень, так і їх рівень. Місце дії максимальних напружень 
переміщується із зовнішньої на внутрішню поверхню обшивки в область її контакту 
із вставкою. При цьому рівень напружень на зовнішній поверхні обшивки 
зменшується з 7103i Па до 7102.2i Па (рис. 8 а), а напруження на внутрішній 
поверхні обшивки, зростають з 7102i Па до 7109i Па. 

За таких умов рівень напружень не перевищує межу витривалості матеріалу. 
При заміні алюмінієвої вставки на сталеву, рівень напружень на зовнішній поверхні 
обшивки зменшується із з 7102.2i Па до 6109i Па, а на внутрішній – зростають з 
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7109i Па до 81043.1i Па (рис. 8 б), тобто наближаються до межі витривалості. Ця 
обставина обумовлює жорсткі вимоги до післяремонтного контролю стану 
матеріалу.  
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Рис. 8. Порівняння розподілу напружень в околі пошкодження до та після 
ремонту (а) та при використанні вставок із різних матеріалів (б) 

 
Як показали виконані дослідження рівень напружень в околі пошкодження 

залежить від його форми, розмірів та розташування. Тому для забезпечення 
нормованої довговічності елементу вибір вставки в кожному окремому випадку 
потребує окремого повномаштабного чисельного дослідження напружено-
деформованого стану конструктивного елементу. 

ВИСНОВОК. На основі виконаного чисельного моделювання напруженого 
стану елементу крила літака Су-25 з кулеметними та осколковими пошкодження 
встановлено, що вони не є ресурсолімітуючими. Для з’ясування можливості 
ремонту, потрібно здійснити повномаштабне чисельне дослідження напружено-
деформованого стану конструктивного елементу з конкретним пошкодженням, його 
формою, розмірами та положенням.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ 
ПЛАНЕРА ПОВІТРЯНИХ СУДЕН З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЕРТНИХ 

ОЦІНОК УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

Запропоновано ефективний статистичний метод 
обробки несталих експертних оцінок технічного 
стану планера повітряних суден для прогнозування 
показників довговічності 
 
Ключові слова: планер літака, ранг пошкодження, оцінка експерта 

 
Науково-технічне обгрунтування довговічності елементів авіаційної техніки є 

основною ланкою в управлінні параметрами безпечної експлуатації конструкції 
планера повітряних суден (ПС). Цю ланку прийнято розглядати як складову 
системи: механічний об’єкт - зовнішні фактори впливу – особа, що приймає рішення 
управління (експерт). Загальні і локальні звязки такої системи формалізовано і 
проаналізовано відповіднми моделями. 

У роботах [1, 2 та інш.] наведено математичні моделі, які побудовано на 
основі методів управління стохастичними процесами. Безпосередне прогнозування 
поточної та залишкової довговічності елементів потребує коректного визначення 
параметрів емпіричних залежностей запропонованих моделей. Однак в практиці це 
не завжди можливо. Виникають субєктивні та об’єктивні обставини, що не 
уможливлюють одержання бажаних адекватних залежностей і ставить під сумнів 
результати прогнозування. 

Тому виникає потреба використання додаткової інформації, що компенсує 
відсутність деяких емпіричних залежностей. Як один з варіантів розвязку проблеми 
розглядається можливість при аналізі змін стану конструкції ПС використовувати 
експертні оцінки фахівців різних рівнів і напрямків. Це дозволяє опосередковано 
враховувати вплив недосліджених умов експлуатації на деградацію властивостей 
матеріалу і, таким чином, забезпечити нормовану достовірність та коректність 
оцінки плинного та прогнозування залишкового ресурсу елемента. 

Аналіз основних чинників змін технічного стану планера повітряних 
суден 

Як відомо, підвалини сучасних методів прогнозування довговічності 
елементів мають декілька основних складових, а саме: 

всебічний аналіз умов експлуатації групи елементів та можливих “лідерів-
елементів”; © Карпінос Б.С., Горохов Г.Т., 2016 
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багаточисельні експериментальні дослідження умов руйнування зразків 
конструкційних матеріалів та аналіз механізмів пошкодженності за різних умов 
навантаження з урахуванням впливу на довговічність конструктивно-технологічних 
факторів; 

статистично достовірні феноменологічні рівняння довговічності; 
адаптація та використання відповідних гіпотез накопичення пошкодженності 

матеріалу; 
аналіз експлуатаційної та ремонтної дефектації елементів; 
механо-фізична діагностика стану елемента; 
призначення і подальше корегування коефіцієнтів запасів міцності. 
Оцінка впливу вказаних складових залежить від умов функціонування 

деталей, які можна поділити на дві категорії. До першої відносяться деталі, що 
мають не критичні пошкодження і їх експлуатація в конструкції ще певний час 
можлива, до другої – так звані ресурсо-лімітуючі деталі, пошкодження яких мають 
катастрофічні наслідки. 

Стосовно вирішення проблеми прогнозування довговічності конструкції 
планера ПС доцільно до двох груп силових елементів (СЕ) планера ПС застосувати 
формалізовану модель оцінки технічного стану СЕ в вигляді вектора 

njpdP jD ,1,  в багатовимірному просторі розміром n  , де n  - кількість 
параметрів діагностики. 

Наприклад, параметрами є значення ресурсного показника Pt  за результатами 
аналізу формулярних даних; деформаційне напруження , яке обчислено за 
результатами засобів неруйнівного контролю розміру пошкоджень )( ptS  та 
розташування SL  пошкодження відносно конструктивних концентраторів напруги 
на поверхні СЕ. Можливо використання інших додаткових параметрів. 

Для використання в процесі прогнозу ступеню впливу значень діагностики на 
загальну оцінку пошкодженості СЕ запропоновано вектор SE , координати якого 
створено на основі вектора DP  і зважено оцінками jЕ  експертів: 

),,,( 2211 nn pdEpdEpdESE , (1) 

де коефіцієнти ),1(, njE j  характеризують ступень впливу окремих часткових 
складових виразу (1) при обчисленні загального накопичення пошкоджень в СЕ. 

Дослідження залишкової довговічності СЕ передбачає порівняльний аналіз 
ступеню пошкодження цього СЕ з іншими СЕ, які перебували в різних умовах 
експлуатації ПС. При цьому визначається СЕ з максимальним ступенем 
пошкодженості, що і є підставою для прийняття рішень стосовно залишкової 
довговічності СЕ. 

Проведення порівняльного аналізу потребує розробки математичної моделі 
визначення лінійного порядку ступеню пошкодженості поміж СЕ парку ПС. В 
формалізованому вигляді модель установлює наявність лінійного порядку, якщо 
виконується співвідношення:  
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)(:, 122121 BaaBaaaa ,  (2) 

де liAai ,1, , l  - кількість СЕ, які необхідно порівняти поміж собою; B  - бінарне 
відношення переваги рангів пошкодження поміж СЕ (“меньше”, “приблизно 
однакове”, “більше”) [3]. 

Система експертної оцінки стану планера ПС, як моделі обробки бази даних та 
прийняття рішень, полягає в використанні одномірної шкали значень рангів 
пошкодження СЕ. Загальні інформаційні потоки між блоками структури моделі 
наведено на рис. 1. 

 

Рис.1. Інформаційні зв'язки структури об’єктивних даних стану планера та 
прийняття рішень щодо його подальшої експлуатації 

Експерти при оцінці і прогнозуванні ступеню пошкодження СЕ формують 
узагальнену оцінку технічного стану в значеннях шкали рангів, а не в значеннях 
ймовірностей руйнування СЕ, як прийнято для моделей розробника ПС [4]. 

Так як ранговий порядок не змінюється при перетворенні від багатовимірної 
шкали до одновимірної, то досвід експлуатації парку ПС дозволяє визначити 
максимальне значення рангу MAX

CER . Використання максимального значення рангу 

Висновки експертів: 
інженерно-авіаційної служби; 

наукових установ; 
розробников авіаційної 
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Логіко-статистичний метод обробки бази 
даних: 

- багатовимірне шкалування даних 
діагностики; 
- кластерний та регресійний аналіз парку 
повітряних суден; 
- розпізнавання образів технічного стану 
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невизначеності 

Модель прогнозу розробника 
повітряних суден 
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MAX
CER  при прогнозуванні змін технічного стану СЕ необхідно для визначення умов 

дотримання безпеки польотів. 
Вибір методів обробки експертних оцінок при прогнозуванні змін 

технічного стану планера повітряних суден 
При формуванні груп експертів необхідно врахувати компетентність 

експертів. Існують різні підходи до оцінки компетентності. Доцільно відносний 
коефіцієнт компетентності експертів визначати на основі результатів їх 
попереднього експертного оцінювання. Тобто апостеріорних даних, із яких можливо 
встановити кількість правильних оцінок значень параметрів. 

В разі відсутності апостеріорної інформації можливо застосувати підхід, який 
заснований на обчисленні результатів висловлень фахівців про склад експертної 
групи. Для обробки результатів опитування складається матриця ijxX , ),1,( mji , 
елементами якої є змінні: 1sjx , якщо j -ий експерт назвав i -го; 0sjx , якщо j -ий 
експерт не назвав i -го. Кількість експертів становить m  [5]. 

Значення коефіцієнтів компетентності являють собою компоненти власного 
вектора максимального власного числа матриці ijxX . Власні числа матриці X  
визначаються як корені алгебраїчного рівняння 

0EX ,  

де  - вектор власних чисел матриці X , E  - єдина матриця. Властний вектор 
матриці, відповідний максимальному власному числу, обчислюється із системи 1m  
порядку лінійних алгебраїчних рівнянь 

1,
1

0

m

i
ikKXK ,  

де ],...,,[ 21 mkkkK  - вектор компетентності, що є власним вектором матриці для 
максимального власного числа. 

Значення відносних коефіцієнтів компетентності використовують для 
визначення коефіцієнтів jE  вектора SE  при застосуванні співвідношення (1) в 
процесі багатовимірного шкалування. При цьому відбувається проектування на 
одновимірну шкалу рангів. 

Задача багатовимірного метричного шкалування полягає в наступному. На 
основі суджень експертів задається симетрична матриця відмінностей 

ljiBD ij ,1,),(  поміж СЕ. Необхідно знайти координати l  точок на одновимірній 
шкалі, кожна з яких відповідає окремому СЕ. При цьому повинно в результаті 
проектування на одновимірній шкалі зберігатись за певним критерієм 
співвідношення відстаней поміж точками, яке визначено експертами для 
багатовимірного простору для l  точок на основі співвідношення (2). 

Побудова точок рангів із збереженням точності відстаней, що встановлені 
експертами поміж СЕ в багатовимірному просторі, в загальному випадку 
неможлива. Тому застосовують нелінійні методи пошуку оптимального лінійного 
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порядку рангів з використанням інтерполяційних процедур. Алгоритм ітераційного 
визначення лінійного порядку, як один із можливих, наведено в роботі [6]. 

Особливість використання співвідношення (2) полягає в залежності несталих 
коефіцієнтів jE  вектора SE  від значень jpd  вектора njpdP jD ,1, . Для 
знаходження діапазону змін коефіцієнтів jE  доцільно використовувати алгоритм, 
що наведено в роботі [7]. 

ВИСНОВОК. Показано ефективність використання експертних оцінок, які 
базуються на знаннях фахівців в галузі досліджень довговічності авіаційних 
конструкцій, для прогнозування залишкової довговічності планера повітряних 
суден. Практична реалізація запропонованого методу дозволить проводити обробку 
обмеженого обсягу даних експлуатації та ремонту та більш обгрунтовано 
встановлювати ресурсні показники. 
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Пошуки та створення нових та досконалих технологій об’єктивного контролю 

за роботою силових елементів авіаційних конструкцій, діагностики їх 
пошкодженості та прийняття рішення на подальшу експлуатацію остається на 
нинішньому етапі існування вітчизняної авіації вкрай важливою технічною 
проблемою. Використання при цьому досягнень науки і техніки, запровадження 
новітніх фізичних принципів та технологій дають можливість ефективно вирішувати 
вказану проблему. Нажаль, в Україні ці дослідження не знайшли широкого 
впровадження при виробництві та ремонті авіаційної техніки. Саме тому пропозиція 
створення технології, яка зорієнтована на використання сигналів акустичної емісії 
(АЕ) для діагностування справності силових елементів конструкції літаків є 
безумовно актуальною.  

За допомогою сигналів акустичної емісії надійно виявляють втомні тріщини, 
дефекти зварних швів, деталей тертя, та ін. Для сигналів АЕ дискретного типу 
успішно вирішується завдання локації їх джерел. Отримані деякі співвідношення, 
що зв'язують параметри сигналів АЕ та розвитки дефектів, що є основою для 
побудови системи і розробки процедур технічної діагностики жорсткості та міцності 
матеріалів і виробів. 

Основною перевагою методу АЕ є залежність його характеристик від кінетики 
розвитку дефектів структури, що є безпосередньою ознакою пошкодження 
матеріалу з точки зору його напружено-деформованого стану. Насамперед, 
основними труднощами при проведенні випробувань за допомогою АЕ є 
необхідність створення таких навантажень, які імітують реальні робочі 
навантаження конструкції літального апарата (ЛА), що не завжди вдається досягти, 
та дозволять зменшити значний вплив факторів, що заважають, а саме навколишніх 
шумів. 
 

  Ковель П.П., Карпенко О.В., Хіжун В.В., 2016 
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Аналізуючи вищевідзначене, приходимо до висновку, що виникає 

необхідність застосувати принципово нову систему навантаження при проведенні 
випробувань. Саме тому пропонується в якості пристрою навантаження 
використовувати безконтактну магніто-динамічну систему створення циклічних 
навантажень [3]. 

Дана система має такі позитивні властивості: 
більш повно відтворює робочі навантаження, що діють на силові елементи 

авіаційних конструкцій; 
створює реальні умови для зародження і розвитку втомних пошкоджень; 
безконтактність цієї системи виключає можливість появи акустичних шумів, 

викликаних пристроєм навантаження; 
ця система сама по собі є засобом контролю технічного стану конструкції 

шляхом реєстрації і подальшого аналізу динамічних характеристик об'єкта 
випробування; 

низький рівень створюваних навантажень (до 5·106 Па, тобто, до 
навантаження під час горизонтального польоту ЛА для силових елементів з 
дюралюмінію Д-16) дає можливість імітації за допомогою даної системи реальних 
умов експлуатації авіаційної техніки. 

У разі наявності втомної тріщини, яка розвивається і є великим 
концентратором напружень, буде відбуватися накопичення пластичних деформацій 
в районі вершини тріщини. Отже, при незначних рівнях циклічних навантажень 
силової конструкції будуть надійно реєструватися сигнали АЕ при наявності 
тріщини втоми. 

 
 

Рис. 1. Зразки для втомних випробувань 
 
З метою детального відпрацювання методу контролю технічного стану 

елементів авіаційних конструкцій, підтвердження теоретичних розрахунків, а також 
виведення емпіричних залежностей параметрів АЕ від характеристик втомних  

Втомна 
тріщина 
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тріщин на першому етапі були використані дослідження [3], які проведені на базі 
кафедри конструкції літальних апаратів КВВАІУ щодо втомних випробувань 
зразків. Зразки згідно ГОСТ 2860-65 виконані зі сплаву Д16АТ і мали розміри 
350х70х8 (рис. 1). Випробування зразків проводилося на експериментальній 
установці, в якій реалізований метод створення безконтактного циклічного 
навантаження (рис. 2).  

Зразок закріплюється консольним методом та затискається через гумові і 
повстяні ізолятори, що забезпечують фільтрацію акустичних шумів до рівня 
посилення 98 дБ. Для збільшення амплітуди коливань і, відповідно, діючих 
напружень на кінці зразка встановлювалися додаткові вантажі (баласти) масою 3 кг, 
при цьому частота коливань зменшувала з 70 до 14 Гц, а діючі напруги при 
амплітуді 5 мм становили 5·106 Па. Датчик АЕ, що перетворює сигнали АЕ в 
електричний сигнал, встановлювався на зразок двома способами: через акустичний 
контакт в отвір верхнього затиску та в безпосередній близькості до концентратора 
напружень. 

При першому способі установки датчика інтенсивність сигналів АЕ приблизно 
в два рази нижче ніж при другому. Це обумовлено тим, що частина поверхневих 
хвиль загасає в затискачах кріплення зразка. 

Перед початком експерименту були проведені калібрування апаратури, що 
реєструє сигнали АЕ в цілях перевірки підсилювального тракту приладу АФ-11, 
вибір необхідного частотного діапазону і посилення для фільтрації механічних 
шумів. В результаті частотний діапазон був обраний в межах від 300 до 1000 кГц, а 
посилення по всьому підсилювальному тракту становило 98 дБ. 

 
Результати, отримані при випробуванні зразків, представлені на рисунках 3, 4. 

Усі параметри представлені відносно їх максимальних значень. Втомна тріщина 
(рис. 1) почала розвиватися в місці нанесеного концентратора напруги, при цьому  

 
Рис. 2. Експериментальна установка для безконтактного циклічного 

навантаження  
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виявлено помітне зростання інтенсивності сигналів АЕ, що відповідало довжині 
тріщини на поверхні 0,5 - 1 мм. Контроль лінійних розмірів тріщини проводився за 
допомогою мікроскопа зі збільшенням 24 . Подальше зростання відносної довжини 

тріщини

_

 супроводжувалося практично пропорційним зростанням відносної 

інтенсивності сигналів АЕ N  до 2,5·106 циклів навантаження. Подальше 
збільшення відносної довжини тріщини не приводить до зростання відносної 
інтенсивності сигналів АЕ, а навпаки, спостерігається деяке її зменшення, 
викликане значним розкриттям берегів тріщини, і, внаслідок чого, зменшення числа 
імпульсів, обумовлених тертям берегів тріщини. 

Відносна частота власних коливань зразка 
_
F  починає помітно зменшуватися 

(на 3%) після 2,0·106 циклів навантаження (абсолютна величина), при цьому 
відносна площа пошкодження дорівнює 8…10%. Подальше зростання втомної 
тріщини, що зменшує згинальну жорсткість зразка, призводить до значного падіння 
частоти власних коливань. Так триває аж до повного руйнування зразка. 

 
 

Рис. 3. Залежність відносної частоти власних коливань F  та відносної 

довжини тріщини  за відносною кількістю циклів коливань  
 
Аналізуючи залежності на рисунках 3, 4, можна виділити три характерні зони 

розвитку втомної тріщини у абсолютних величинах. Зона 1 – від 0 до (7,0…8,0)·105 
циклів навантаження – характерна тим, що в районі концентратора напружень 
відбувається накопичення пластичної деформації. Утворюються значні скупчення 
дислокацій, що є причиною появи мікротріщин. Зона 2 – (7,0…8,0)·105 до 2,0·106 
циклів навантаження – обумовлена виходом мікротріщин на поверхню, появи гирла 
магістральної тріщини і подальшим зростанням її довжини. Дана зона 
характеризується пропорційним зростанням інтенсивності сигналів АЕ в залежності  
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від довжини тріщини. І, нарешті, зона 3 характерна тим, що відносна площа 
пошкодження досягла таких розмірів, що її збільшення приводить до значного 
зниження згинальної жорсткості зразка, внаслідок чого фіксується різке зменшення 
частоти власних коливань об'єкта випробувань. 
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Рис. 4. Залежність відносної інтенсивності АЕ N  та відносної довжини 

тріщини  за відносною кількістю циклів коливань 
 
Результати проведеного експерименту підтвердили можливість контролю 

параметрів технічного стану елементів планера літака двома методами неруйнівного 
контролю одночасно. Охоплено практично весь діапазон розвитку втомних 
пошкоджень. 

Таким чином, метод контролю, що проведено на зразках, може бути 
застосований для контролю технічного стану силової консольної конструкції на 
режимі автоколивань з використанням методу АЕ. Використання одночасно двох 
методів діагностики методу АЕ і методу контролю частоти власних коливань 
дозволяє повніше вирішити завдання визначення технічного стану авіаційних 
конструкцій. 
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У статті обґрунтовано наукові аспекти 
оцінювання можливості збільшення ресурсних 
показників на підставі моніторингу циклічної 
пошкодженості основних деталей двигунів 
 
Ключові слова: ресурс, пошкодженість, основні деталі, міцність, 
напружено-деформований стан, польотний цикл, ТРДДФ 

 
Величина напрацювання з початку експлуатації деякими авіаційними 

двигунами літаків тактичної авіації Повітряних Сил досягає значень, які 
наближаються до встановленого ресурсу. Це обумовлює потребу вивчення 
можливості подальшого збільшення або індивідуального продовження за технічним 
станом саме встановленого ресурсу основних деталей (ОД) певних типів двигунів за 
умови забезпечення безпеки їх застосування у наступний період. При цьому виникає 
низка проблемних питань, пов’язаних з потребою всебічного дослідження і 
обґрунтування можливості збільшення ресурсних показників як парку, так і 
індивідуально кожному з турбореактивних двоконтурних двигунів з форсажною 
камерою згоряння (ТРДДФ), які встановлюються на літаках-винищувачах. 

Одним з найбільш перспективних напрямків забезпечення досягнення високих 
ресурсних показників і забезпечення повноти виробітку ресурсу ТРДДФ є 
моніторинг накопиченої пошкожденості його ОД за параметричною інформацією, 
яка реєструються в польоті. Обравши як параметр, що адекватно описує виробіток 
ресурсу ТРДДФ та фіксує накопичену циклічну пошкодженість ОД, можна 
досягнути найбільш достовірного оцінювання частки використаного ресурсу.  

Рішення цієї дуже складної задачі потребує використання комплексу моделей: 
робочого процесу ТРДДФ, граничних умов теплообміну, теплового стану деталей, 
навантаження, напруженого стану деталей, накопичення пошкодженості. У 
поточний час відома невелика кількість робіт, у яких розглянуто проблеми 
створення та досвіду сукупного використання такої низки моделей [1].  

Проблему створення систем моніторингу накопичення пошкодженості 
деталями авіадвигунів розглянуто в роботах С.В. Єпіфанова, Д.Ф. Симбірского, 
А.В. Олейника, О.Г. Кучера, О.В. Шереметьєва, І.М. Тюльпакова, Л.П. Лозицкого, 
N.D. Alexopoulos, T.M. Edmunds та інших авторів. Однак в усіх відомих роботах не 
розглядалось саме термомеханічне навантаження ТРДДФ (рис. 1) та його вплив на 
накопичення пошкодженості ОД в умовах експлуатації у складі літака-винищувача.  

 © Лобунько О.П., Грень В.М., Шульгін А.А., 2016 
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Для вирішення вказаної задачі проведено дослідження щодо створення відповідного 
науково-методичного апарату, який базується на моделюванні теплового і 
напружено-деформованого станів (НДС) ОД ТРДДФ з використанням 
зареєстрованих значень фізичних параметрів польоту та враховує розвиток дефекту 
до критичного розміру [2, 3]. 
 

 
Рис. 1. Залежність частоти обертання nВТ та температури ТГ від часу польоту 

літака-винищувача 
 

Перш за все, проведено декомпозицію та ранжування деталей ТРДДФ на 
функціональні групи по типам, встановленим ресурсам, рівню навантаженості та 
наслідкам повного руйнування для літального апарату. Диск турбіни високого тиску 
(ТВТ) ТРДДФ розглядався як найбільш пошкоджуваний і відповідальний елемент. 
Основними пошкоджувальними факторами вказаної деталі є відцентрові сили та 
температурні напруження, які змінюються за час t роботи двигуна в залежності від 
режиму його роботи та зовнішніх умов польоту.  

Визначені параметри використовуються як вихідні дані в термодинамічній 
поелементній математичній моделі (ТПММ) ТРДДФ. Застосування ТПММ надає 
можливість адекватно визначити нереєстровані параметри, – коефіцієнт 
тепловіддачі і  та температуру іТ  на і-х ділянках поверхні диска ТВТ. ТПММ 
ТРДДФ реалізовується як процедура чисельного розв’язання системи 
диференційних рівнянь. Як вихідні параметри блоку “турбіна” використано 
значення nВТ, ТГ і тиск РТВ газу на вході в ТВТ. Крім того, враховувалась величина 
витрати GОХЛ і температури охолоджувального повітря ТОХЛ [4]. 

Для дослідження кінетики теплового та НДС диска ТВТ ТРДДФ з 
використанням даних параметрів польотного циклу та ТПММ розроблено 
комп’ютерну 3D модель першого рівня (рис. 2 а). Розрахункова схема моделі 
другого рівня з фрагментованою сіткою кінцевих елементів у місцях 
конструктивних концентраторів напруження показана на рис. 2 б. 

На основі ідентифікованих фізичних параметрів польоту літака-винищувача 
сформовано цикл роботи ТРДДФ (рис. 3). Зміна частоти обертання nВТ і температури 
газу ТГ в циклі є вихідними даними для подальшого розрахунку теплового і НДС 
диска ТВТ. Загальний вигляд визначених граничних умов 3-го роду іТ  і коефіцієнта 
тепловіддачі і  для різних ділянок диску ТВТ показано у роботі [5].  

При моделюванні термічних напружень (пружних та пружно-пластичних) 
граничні умови враховували відцентрові сили. Врахування впливу пластичності і 
повзучості на НДС виконано на основі теорії малих деформацій.  

Tг 

nВТ 
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За результатами моделювання отримано розподіл максимальної та мінімальної 

температури диска ТВТ впродовж розрахункового польотного циклу (рис. 3). Аналіз 
показує, що впродовж процесу запуску і виходу двигуна на максимальний режим, 
температура диска постійно змінюється і не встигає набути сталого значення. Таким 
чином, характер і величина теплового навантаження на диск ТВТ істотно 
змінюється. Найбільший градієнт температур диска ТВТ виявлено на 60…80 секунді 
роботи ТРДДФ. Tmax диска ТВТ спостерігається на 300 с та відповідає режиму 
роботи ТРДДФ “повний форсаж”. Для моделювання НДС задавався розподіл nВТ 
відповідно до циклу роботи ТРДДФ. 

 

  
Рис. 3. Tmax(t), Tmin(t) диска ТВТ в 

розрахунковому циклі 
Рис. 4. Розподіл еквівалентних 

напружень в диску ТВТ по радіусу 
 
Результати розподілу напруженнь по Мізесу при нелінійному 

квазістаціонарному розрахунку в диску ТВТ для найбільш навантаженого режиму 
роботи ТРДДФ (300 с) показано на рис. 4.  

Ознакою досягнення граничного стану моделі обрано появу тріщини 
довжиною 0,2 мм. Кількість циклів навантаження до появи тріщини 
розраховувалась за формулою Коффіна-Менсона [6]. 
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концентрації напруження в j -му циклічному навантаженні; ),( Ttв  – межа міцності 
матеріалу; ),( Tt  – поперечне звуження; )(TE  – модуль пружності; mj  – статична 
складова циклу; pjN  – кількість циклів до появи тріщини 0,2 мм. 

Результати моделювання параметрів НДС засвідчили, що у визначених 
критичних точках диска ТВТ можливе зародження тріщин малоциклової втоми. 
Визначення параметрів тріщиностійкості та їх вплив на накопичення циклічної 
пошкодженості диска ТВТ здійснювалося на основі рівняння Періса-Ердогана [7]. 

mKKC
dN
dl ,max1 ,                   (2) 

 

dl
)KC(

=N
крl

l
m

10

1 ,           (3) 

де 1K  – розмах коефіцієнта інтенсивності напружень; С  та m  – феноменологічні 
параметри; ,l крl  – початкове та критичне значення тріщини; N  – кількість 
польотних циклів. 

На рис. 5 показана діаграма тріщиностійкості. Яка відображає залежність 
кількості польотних циклів від глибини тріщини в критичній зоні диска ТВТ.  
 

 
Рис. 5. Діаграма тріщиностійкості диска ТВТ з тріщиною в критичній зоні 

 
Із застосуванням розробленої методики обґрунтовано, що при появі тріщини 

l=0,2 мм та досягненням нею критичного розміру l=2 мм довговічність диска ТВТ з 
дефектом складе 829 циклів. З урахуванням коефіцієнта запасу по циклічній 
довговічності KN ресурс складе 165 циклів, тобто збільшується на 16% [8]. 

Для визначення циклічної пошкодженості використовувались коефіцієнти, які 
характеризують жорсткість циклу і виражаються в умовній мірі пошкодження 

N
xnР

m

j
jjN

11
1

,                (4) 

 
де jx > 0 – коефіцієнт жорсткості циклу по малоцикловій втомі, визначений як 
відношення довговічностей, N – кількість циклів до руйнування. 

Основні моделі, які використовуються при створенні системи моніторингу 
циклічної пошкодженості ОД ТРДДФ, представлені на рис. 6.  
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Рис. 10. Основні елементи моніторингу циклічної пошкодженості ОД ТРДДФ 
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Запропонований науково-методичний апарат дозволяє проводити оцінку 

довговічності в критичних точках ОД ТРДДФ з урахуванням циклічності 
навантаження, структури матеріалу, фізико-механічних характеристик, повзучості 
та параметрів тріщиностійкості матеріалу [9], а також отримати спрощені 
моніторингові моделі оптимальні за критерієм “обсяг – точність моделювання”. 

На підставі розробленого науково-методичного апарату рис. 10 проведено 
аналіз впливу типів польотних циклів на накопичену циклічну пошкодженість ОД 
ТРДДФ. По даним записів фізичних параметрів польоту, визначено циклічну 
пошкодженість. При випробуванні ТРДДФ циклічна пошкодженість ОД склала 
1,869*10-4 (0,137%), а при польоті з елементами бойового маневрування 1,654*10-4 
(0,121%). Менше значення циклічної пошкодженості, яку отримала ОД при роботі 
ТРДДФ у польоті, пояснюється тим, що він виконувався на зниженому режимі, а 
при випробуванні імовірно використовувався підвищений режим налаштування. 
При існуючому підході оцінка рівня пошкодженості ОД становить 4,45*10-4 (0,33%). 

Подальші дослідження накопичуваної в експлуатації фактичної 
пошкодженості ОД ТРДДФ потребує максимально повного врахування історії 
навантаження ТРДДФ у попередній період застосування. Для вирішення 
поставленого завдання необхідно: 

здійснити науково-методичне супроводження спеціального оброблення у 
авіаційних частинах та АРП даних формулярів літаків та авіаційних двигунів; 

узагальнити дані формулярів наявного парку літаків та їх авіаційних двигунів і 
на цій основі сформувати базу даних напрацювання парку авіаційних ТРДДФ на 
підвищених та перемінних режимах; 

визначити структуру складників встановленого та міжремонтного ресурсів 
ТРДДФ різних років виготовлення.  

Крім того, з використанням фізичних параметрів польоту, зареєстрованих 
наявним наземно-апаратним комплексом контролю та автоматизованого оброблення 
об’єктивних даних, літаків-винищувачів необхідно проаналізувати статистичні дані і 
встановити закономірності циклічного навантаження та накопичення 
пошкодженості ОД ТРДДФ у процесі виконання екіпажами типових вправ і 
опробувань двигунів. На отриманій статистичній основі уточнити: 

основні параметри сучасних типових польотних циклів ТРДДФ та циклів їх 
технічного обслуговування; 

фактичну область застосування літаків у діапазоні висот та швидкостей 
польоту і параметрів повітря на вході до двигунів. 

Також потребує подальшого відпрацювання методика оброблення даних 
формулярів літаків-винищувачів та ТРДДФ для цілей визначення рівня накопиченої 
пошкодженості ОД у попередній період експлуатації. Інтеграція даних 
попереднього і поточних періоду потребує наукового обґрунтування вимог та 
організаційно-технічних умов впровадження моніторингу пошкодженості ОД і 
функціональних параметрів систем авіаційних ТРДДФ на основі сучасного 
апаратно-програмного комплексу та бортових і наземних систем об'єктивного 
контролю. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень розроблена методика та 
сформульовані подальші завдання досліджень спрямовані на повне та безпечне  
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використання потенційних можливостей по ресурсу індивідуально кожного ТРДДФ. 
Застосування розробленого науково-методичного апарату в експлуатації дозволить 
здійснювати контроль накопичення пошкодженості кожної окремої ОД ТРДДФ в 
залежності від реальних умов застосування. 
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Розглянуто вплив тривалої експлуатації 
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лонжеронів лопатей несучого гвинта з метою 
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Проблема забезпечення безпечної експлуатації тривало експлуатованих 

літальних апаратів є однією з важливіших в сучасній авіації, зокрема й в Україні. До 
теперішнього часу багато типів літаків та вертольотів, які є на озброєнні в Збройних 
Силах України, відпрацювали свої ресурси та строки служби, які були задані при 
проектуванні та виробництві. При неможливості провести заміну цих старіючих 
літальних апаратів на нові слід продовжувати їх ресурси та календарні строки 
служби понад проектні значення. 

Літальні апарати в часи СРСР проектувалися за принципом безпечного 
ресурсу (safe-life). Тому вважається, що вони мають значний запас довговічності. 
Але продовження призначених показників відбувається поетапно. Ця поетапність 
викликана тим, що є значні труднощі в прогнозуванні ресурсу на великий строк 
експлуатації, конструкція старіючих літальних апаратів не пристосована для 
впровадження сучасних методів контролю технічного стану тощо. 

Як відомо, безпечний ресурс Rб конструкції агрегату (комплектувального 
виробу) при дії на нього змінних навантажень визначається за формулою [1]: 
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е
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б nnnnn
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3600
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де Nmin – мінімальне число циклів до руйнування при втомлених випробуваннях 
(найменша довговічність); ns – число циклів навантаження в польоті за секунду; nf – 
коефіцієнт, що враховує розходження частот навантаження агрегату в польоті й при 
втомлених випробуваннях; n  – коефіцієнт надійності по послідовності зміни 
навантажень; nN – коефіцієнт надійності, що враховує розкид характеристик 
довговічності; пб – коефіцієнт надійності, що враховує розкид змінних напруг у 
розрахункових перетинах конструкції в різних умовах експлуатації літального 
апарату; вип  – амплітуда (напіврозмах) змінних напруг у розглянутому перетині  
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при втомлених випробуваннях; е  – амплітуда еквівалентних напруг у тому ж 
перетині конструкції при польоті вертольота; т – показник ступеня кривої втоми. 

Однак в цій формулі під час встановлення залишкового ресурсу елементів 
авіаконструкцій не враховується можлива зміна характеристик міцності та 
довговічності матеріалів конструкцій літальних апаратів в процесі тривалої 
експлуатації. Однак його можна надійно оцінити тільки на основі характеристик 
міцності, витривалості і тріщиностійкості, що властиві матеріалам у заданий момент 
строку служби.  

Тобто для розрахунку залишкового ресурсу за формулою (1) необхідно знати 
значення поправочних коефіцієнтів, які відображають зміну характеристик 
матеріалу конструкцій при їх тривалій експлуатації порівняно з вихідними (у стані 
постачання) властивостями матеріалу.  

В літературі останніх років представлено низку публікацій по висвітленню та 
експериментальному дослідженню деградації (погіршенню) міцності та 
тріщиностійкості конструкцій з алюмінієвих матеріалів після тривалої експлуатації 
літаків [2, 3, 4].  

В роботі [4], наприклад, описані досить ґрунтовні дослідження впливу 
тривалої експлуатації літаків на властивості алюмінієвих сплавів. Дослідження 
проводилися на зразках, вирізаних з конструкції літаків різних фірм: Ільюшина, 
Туполєва, Антонова, Мясищева, Боїнг, Дуглас, Ербас, Локхід. Паралельно 
визначалися властивості складських напівфабрикатів алюмінієвих сплавів. 
Механічні характеристики визначалися на стандартних зразках, опір втомі – на 
смузі з центральним отвором, статична і циклічна тріщиностійкість – на зразках 
шириною 160…1200 мм з центральною тріщиною. Випробування проведені на 
електрогідравлічних машинах.  

Проведені дослідження показали значну деградацію (погіршення) 
характеристик живучості алюмінієвих сплавів. Залишкова міцність різних 
напівфабрикатів зменшилася в 1,15…1,4 рази. Швидкість росту втомних тріщин 
збільшилася в 1,5…4,0 рази.  

Ефект погіршення тріщиностійкості алюмінієвих сплавів було підтверджено 
також і методом застосування термообробки (відпалу) при порівнянні швидкостей 
росту втомних тріщин в нових і старих (тривало експлуатованих) сплавах. 

Зроблено висновок, що зниження тріщиностійкості алюмінієвих сплавів при 
тривалій експлуатації літаків може бути результатом комбінованого впливу 
декількох чинників: наявності внутрішніх дефектів, технології виготовлення 
елементів конструкції, зовнішніх навантажень, циклічності температури [4]. 

При цьому значення тимчасового опору, умовної границі текучості і 
відносного подовження матеріалів тривало експлуатованих літаків знаходяться в 
межах значень, що задаються технічними умовами на відповідний напівфабрикат 
алюмінієвого сплаву. 

В роботі [3] проведені дослідження руйнівними методами зразків, вирізаних з 
тривало експлуатованих елементів авіаконструкцій на етапі їх капітального ремонту 
чи зняття з експлуатації з метою встановлення істинних ресурсних характеристик 
матеріалів. Дослідженню підлягали алюмінієві сплави типу Д16 (система Al-Cu-Mg)  
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і В95 (система Al-Zn-Mg-Cu) – вітчизняних аналогів зарубіжних сплавів типу 2024 і 
7075, які є основними матеріалами конструкції планера літака (фюзеляжу і крила). 

Авторами [3] зроблено висновок, що найбільше погіршення (тобто чутливість 
до деградації) демонструють характеристики пластичності (відносне подовження) і 
циклічної тріщиностійкості (номінальний і ефективний пороги втоми і циклічна 
в’язкість руйнування) алюмінієвих сплавів.  

На підставі характеристик циклічної тріщиностійкості була проведена оцінка 
втомної довговічності елементів авіаконструкцій [5, 6] і запропоновано під час 
підрахування за формулою (1) безпечного ресурсу конструкцій і агрегатів тривало 
експлуатованих літальних апаратів застосовувати понижувальний поправочний 
коефіцієнт [3, 7] 
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fN  – втомна довговічність елементів авіаконструкцій тривало експлуатованих 

літаків, вих
fN  – втомна довговічність вихідних матеріалів. 

Визначення уточненого значення безпечного ресурсу із застосуванням цього 
понижувального коефіцієнту дозволяє більш точно прогнозувати строк експлуатації 
авіаційних конструкцій з алюмінієвих сплавів при прийнятті рішення щодо 
продовження їх призначених показників. Це особливо важливо для тих авіаційних 
конструкцій та агрегатів, які не можуть експлуатуватися за принципом допустимої 
пошкоджуваності (damage tolerance concept). Так, наприклад, лонжерон лопаті 
несучого гвинта вертольоту експлуатується лише за принципом безпечного ресурсу. 

Строк зародження та розповсюдження втомних тріщин в лонжеронах є досить 
великим [8]. До того ж для безпечної експлуатації лонжеронів на них 
встановлюється датчик-сигналізатор, який при правильній експлуатації показав 
свою ефективність [8]. Але датчик-сигналізатор спрацьовує лише тоді, коли тріщина 
вже стала наскрізною. При цьому, як показала практика, в експлуатації мають 
випадки несвоєчасного огляду як поверхні лопатей, так і датчиків-сигналізаторів. 
Враховуючі те, що останні дослідження доказали підвищену швидкість 
розповсюдження тріщин в деградованих від втоми алюмінієвих сплавах [4] та 
можливість дуже швидкого втомного руйнування лонжеронів, при проведенні робіт 
з продовження призначених показників слід впроваджувати додаткові заходи для 
підвищення ефективності своєчасного виявлення втомних тріщин в конструкції 
лонжеронів. Це може бути як впровадження системи відображення інформації про 
герметичність лонжерону в кабіні екіпажу, так і застосування при проведенні 
визначення технічного стану лопатей сучасних методів неруйнівного контролю. 

Методи неруйнівного контролю, які зараз застосовуються в авіації, 
дозволяють виявляти переважно поверхневі дефекти на лонжеронах лопатей. Але 
зародження та розповсюдження тріщин в авіаційних конструкціях з алюмінієвих 
сплавів може виникати не тільки з поверхні, а і під поверхнею, якщо ця поверхня є 
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зміцненою [9]. Деградація матеріалу лонжерону (утворення вакансій, пор, скупчень 
дислокацій, мікротріщин) сприяє утворенню макротріщин та їх прискореному 
розповсюдженню під поверхнею. До того ж через складну форму, значні розміри, 
наявність на деяких ділянках лонжерону протиабразивної накладки, нагрівальних 
елементів лопаті, герметика, обшивки хвостових відсіків проведення ефективного 
інструментального контролю з виявлення тріщин від втоми важко здійснити 
існуючими методами контролю. Тому для виявлення цих мікротріщин потрібно 
застосовувати нові методи неруйнівного контролю. 

Процес деградації матеріалів визначається їх структурно-фазовим станом і 
мікроструктурною пошкоджуваністю. Тому, як показано в роботі [7], неруйнівний 
контроль можна здійснювати за зміною структурно-чутливих фізичних 
характеристик матеріалів, використовуючи засоби і методи структуроскопії – це 
встановлення мікроструктурних і механічних параметрів матеріалів за вимірами 
питомої електропровідності, коерцитивної сили, магнітної проникності, 
термоелектрорушійної сили тощо, ґрунтуючись на кореляційних залежностях між 
цими характеристиками матеріалів.  

Одним з таких методів неруйнівного контролю є вихрострумовий метод, 
заснований на вимірюванні питомої електропровідності матеріалів [7, 10].  

В роботі [10] наведені приклади застосування вихрострумових 
структуроскопів для виявлення мікроструктурної пошкоджуваності алюмінієвих 
сплавів конструкції тривало експлуатованих літаків. Описані основні переваги та 
обмеження їх застосування. Зроблено висновок, що на підставі замірів питомої 
електропровідності матеріалів вихрострумовим методом можна виявляти критичні 
зони конструктивних елементів літальних апаратів після тривалої експлуатації, 
проводити моніторинг деградації конструкційних матеріалів під час тривалої 
експлуатації, визначати поправочні коефіцієнти при розрахунку залишкового 
ресурсу авіаконструкцій з урахуванням експлуатаційної деградації матеріалів. Але 
для застосування цього методу необхідно створювати базу даних про кореляційні 
залежності механічних і фізичних характеристик конструкційних алюмінієвих 
сплавів після тривалої експлуатації. 

За участю фахівців ДНДІА були проведені дослідження з вимірювання 
питомої електропровідності на лопатях несучого гвинта вертольота, які мали 
напрацювання від 300 до 600 годин з початку експлуатації. 

За результатами проведених досліджень були встановлені закономірності 
зміни питомої електропровідності матеріалу лонжерона в певних перерізах його по 
довжині лопаті. Так можна стверджувати, що найменший питомий опір був в районі 
комлевої частини лонжерона лопаті та на відносному радіусі R=0,6, де найбільші 
знакозмінні навантаження, яких зазнає лопать в польоті.  

Дослідження були проведені на лопатях різних років випуску та з різних 
комплектів, але вище названа закономірність підтверджувалася в кожному 
дослідженні [10]. 

Таким чином, вирішення питання подальшого продовження призначених 
показників лопатям несучих гвинтів вертольотів, можливо при проведенні 
комплексу заходів: застосування нових методів неруйнівного контролю, 
модернізації системи сигналізації про пошкодження лонжеронів, проведення  
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ґрунтовних досліджень процесів деградації матеріалів лопаті при тривалій 
експлуатації з метою визначення понижувальних поправочних коефіцієнтів для 
визначення значення безпечного ресурсу тощо. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКУ РЕСУРСУ  
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ЗНАХОДИЛИСЬ НА ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ  
 

У статті запропоновано підхід допрогнозування 
залишку ресурсу виробу в залежності від терміну 
його зберігання 
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напружено-деформований стан 

 
У процесі тривалого зберігання  деталі авіаційних силових установок можуть 

зазнавати корозійних уражень, які не завжди можливо виявити існуючими засобами 
контролю. Такі пошкодження можуть призводити до втрати властивостей матеріалів 
з яких виготовлені деталі, чи появи та розвитку тріщин з осередків корозійного 
ураження і, як наслідок, до передчасного їх руйнування. 

Пошкодження деталей та зміна технічного стану виробів відбувається з 
деякою закономірністю. Виявити таку закономірність і з деяким рівнем вірогідності 
спрогнозувати тривалість подальшого використання виробу можливо за допомогою 
математичного апарату теорії ймовірності та регресійного аналізу. Для цього 
необхідно мати статистичні дані параметру, який впливає на технічний стан виробу, 
та допустиму межу його зміни. Наприклад, в якості такого параметру можливо 
використати розміри пошкоджень деталей, виміряних при дефектації виробів з 
різними строками зберігання в умовах АРП (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Відомості про результати дефектаціїміжвального підшипника  в умовах АРП 

Найменування 
параметру Значення параметру 

Строк зберігання,років 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7 2 2,1 3,3 9,6 16,3 
Розмір 
корозійнихуражень,  мм 0,02 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 0,1 0,05 0,2 0,45 0,6 

 
За допустиму межу прийняти розмір пошкодження "критичної" деталі, при 

якому не гарантується подальша безпечна експлуатація виробу. Наприклад, розмір 
раковини на біговій доріжці підшипника, що утворилася внаслідок корозійного 
враження  при тривалому зберіганні. 

Для визначення такої межі необхідно спрогнозувати та отримати  залежність 
зміни залишку ресурсу виробу від розміру дефекту "критичних" деталей. Така  
  Шумілін Г.О., Карнаушенко В.М., Назаренко В.І., 2016 
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залежність може бути отримана за результатами моделювання впливу розміру 
дефекту на напружено-деформований стан критичної деталі [3, 4, 5].  

В результаті якого визначаються напруження в матеріалі критичної деталі при 
різних розмірах ушкодження та кількість циклів навантаження(рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Залежність кількості циклів навантаження і напружень у  

матеріалі від розміру дефекту 
 
По розрахованій кількості циклів навантаження непошкодженої критичної 

деталі, що відповідає її встановленому ресурсу, визначається кількість циклів на час 
наробітку виробу. Для міжвального підшипника розрахована кількість циклів 
навантаження складає 577,55 млн. обертів, встановлений ресурс - 1000 годин. Тому, 
кількість циклів навантаження на час наробітку буде складати 577,55 тис. обертів). 
Відношення кількості циклів, отриманих при певному пошкодженні критичної 
деталі до кількості циклів за час наробітку виробу надає значення залишку 
встановленого ресурсу для відповідного розміру пошкодження деталі. На підставі 
отриманих результатів проводиться розрахунок тенденції зміни залишку ресурсу в 
залежності від розміру пошкоджень, середньоквадратичного відхилення значення 
оцінюємого параметру та довірчий інтервал в межах якого, з заданою імовірністю, 
буде знаходитися оцінюємий параметр. З урахуванням отриманих результатів в 
графічному вигляді здійснюється прогнозування зміни залишку ресурсу підшипника 
в залежності від розміру корозійного ураження (рисунок 2).  

Місце перетину на рисунку нижньої межі довірчого інтервалу  з значенням 
залишку ресурсу, який відповідає міжремонтному ресурсу виробу і визначає 
допустимий розмір ушкодження, при якому забезпечується безпечна експлуатація 
виробу в межах міжремонтного ресурсу. Цей розмір ушкодження і може  бути 
використано в якості допустимого значення параметру при  прогнозуванні  
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граничного терміну зберігання виробу. В даному випадку для міжремонтного  
ресурсу 300 годин допустимий розмір пошкодження бігової доріжки підшипника не 
повинен перевищувати 0,5 мм.  

 

 
Рис. 2. – Результати прогнозування зміни залишку ресурсу 

від розміру пошкодження 
 
Для визначення залишку ресурсу двигуна від його строку зберігання 

необхідно за результатами дефектації критичної деталі в умовах АРП (таблиця 1) 
спрогнозувати з деякою ймовірністю розвиток розміру корозійних уражень 
"критичної" деталі в залежності від строку зберігання (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результати прогнозування розвитку розміру корозійних уражень "критичної" 
деталі в залежності від строку зберігання 

 
Із наведеної залежності видно, що при зберіганні виробу до 7 років розмір 

пошкодження "критичної" деталі з заданою вірогідністю не перевищить допустимої  
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величини - 0,5мм. Після зберігання в зазначених межах вироби можуть безпечно 
експлуатуватися в межах міжремонтного  ресурсу. 

У разі перевищення допустимого строку зберігання, необхідно визначити 
залишок ресурсу в межах якого виріб може безпечно експлуатуватися. Для 
цього,використовуючи розраховані залежності розміру дефекту від строку 
зберігання (рисунок 3) та залишку ресурсу від розміру пошкодження деталі 
(рисунок 2), можливо визначати межу безпечної експлуатації виробів після 
тривалого зберігання.  

Наприклад, виріб зберігався 14 років. По залежності (рисунок 3) для 14 років 
визначаємо прогнозований розмір пошкодження "критичної" деталі. В даному 
випадку він складає 0,8 мм. Далі по залежності (рисунок 2) для пошкодження 
розміром 0,8 мм визначаємо залишок ресурсу в межах якого можлива безпечна 
експлуатація виробу після тривалого зберігання. Для даного розміру пошкодження 
залишок ресурсу складає 115 годин.  

Запропонований підхід може бути використано при обґрунтуванні можливості 
допуску до подальшої експлуатації виробів, які перевищили допустимі строки 
зберігання, що визначені експлуатаційною документацією.  
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літаків, визначено  шляхи впровадження  
електричної системи запуску при реалізації 
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частотне керування, електростартер,  електрофікованний  літак,  

 
Створення нових або модернізація існуючих літальних апаратів базується на 

використані наукових досягнень у всіх сферах промисловості. Вміле поєднання цих 
досягнень з подальшою їх реалізацією в авіабудівній промисловості розширяє 
тактико-технічні характеристики (ТТХ) та бойовий потенціал існуючих літальних 
апаратів або сприяє створенню зразків з новими характеристиками (паливно-
енергетичної ефективності, розширення можливостей бортового обладнання та 
озброєння). 

Розширення  задач літальних апаратів (ЛА) передбачає модернізацію  
бортових систем та  комплексів озброєння або встановлення нових зразків, що 
призводить до збільшення  споживання електричної енергії. Для реалізації цих задач 
виникає необхідність підвищення потужності бортової електричної  системи 
живлення. Для поліпшення масо-енергетичних характеристик бортової системи 
електроживлення необхідно використовувати в системі електричну машину 
подвійного призначення – стартер-генератор, який використовується спочатку для 
запуску маршевих двигунів ЛА, а після цього як генератор.  

Електростартери прямої дії з робочою напругою 27В, розвивають потужність 
до 70 кВт, максимальна частота обертання - 9000...13000 об/хв. Час розкрутки 
ротора ГТД до частоти відключення стартера складає 30...60 секунд. Питома 
потужність систем запуску з електричними стартерами складає 0.4...0.5 кВт/кг. 

Недоліком такої систем запуску з електростартерами на постійному струмі 
являється те, що вони не можуть забезпечити необхідну потужність  для запуску 
ГТД, яка може сягати 100 - 220 кВт. Збільшення потужності електростартера веде до  
погіршення процесу комутації та підвищення температури його частин за рахунок 
електричних втрат в обмотках електричної машини (ЕМ). Тому для запуску ГТД з 
більшою потрібною тягою перевага віддається турбокомпресорним системам. 

Турбостартер представляє собою малогабаритний ГТД, потужність якого йде 
на розкрутку ротора запускаємого авіадвигуна. Для роботи турбостартера  
використовується паливо, на якому працює маршевий двигун. Такі системи 
 © Заріцький І.В,  Сторожук С.М.,  Діденко Ю.Л., 2016  
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використовуються на літаках з потребою потужності системи запуску в діапазоні  
80...200 кВТ, питома потужнiсть при цьому складає 0.85... 2.5 кВт/кг. Час роботи 
турбостартера дорівнює 60 секундам. Весь час запуску ГТД становить - 120 секунд.   

Основним недоліком даної системи запуску при використані її на військово-
транспортних літаках (ВТА) – це наявність однієї функції – запуску, та зменшення 
надійності за рахунок збільшення елементів в системі. 

Впровадження електричної системи запуску прямої дії на ВТА вважається 
складною задачею яка включає в себе вибір типу електричної машини в якості 
стартера, та розроблення закону керування з мінімізацією електричних втрат. 

Вирішення цієї проблеми можливо за рахунок впровадження концепції 
повністю електрофікованного літака, становлення якої почалось з 1957 року з 
моменту встановлення достатньо простої електричної системи дистанційного 
управління ЛА (ЕСДУ)  на літаку Tay Viscount (Англія), яка дублювалась 
механічними пристроями.  

Подальше впровадження даної концепції було реалізовано на літаках F-16, F-
18 (США),  Mirage 2000 (Франція),  Jaguar (Англія). Суттєвий стрибок  в реалізації 
концепції припадає на початок-середину 1990 років, який базувався на розвитку 
комп’ютерних технологій, досягнень в електротехніці та електроніці [1].  

Слід зазначити, що дана концепція повинна бути сумісна з іншими 
перспективними технічними рішеннями до яких слід віднести: систему активного  
вбудованого контролю, енергетично ефективний ГТД, прогресивне з точки зору 
крило, конструкційні деталі з композитних матеріалів. На сьогоднішній день в цю 
концепцію органічно вписується турбогвинтовий двигун (ТГД) з багатолопастним 
високонавантаженним гвинтом (так званий гвинтовентиляторний двигун) [1]. 

При реалізації даної концепції суттєво змінюється обрис системи запуску: 
повітряна - замінюється електричною з використанням електричної машини 
подвійного призначення - стартер-генератора. На рисунку 1 приведено схему 
запуску  авіаційних газотурбінних двигунів та генерації  бортової електроенергії 
літаків з використанням концепцій  ПЕЛ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Схема запуску газотурбінних двигунів та генерації електроенергії з 

використанням концепції ПЕЛ: КВТ – компресор високого тиску, Ст+Г – стартер 
плюс генератор, ОМ – обертаючий момент.  
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Перехід  до технології ПЕЛ  веде до зменшення вузлів системи запуску, що 
призводить до  підвищення надійності системи в цілому. Розвиток  силових 
транзисторів і тиристорів дав можливість розширити використання асинхронної 
електричної машини (АЕМ) в якості стартер – генератора. 

Використання АЕМ в режимі стартера при прямому пуску обмежено високим 
пусковим струмом (в 5…7 разів вище номінального струму - Iн). Тому основною 
задачею для уникнення цього обмеження є вибір закону управління  стартером. Він 
дозволить зменшити необхідну потужність для живлення електричної машини. 

Для пошуку шляхів мінімізації енергетичних втрат [2] в електричній машині 
визначимо параметри від яких залежать  ці втрати.  

МЕХСТМСТМ РРРРРР 2211                           (1) 
де 21, ММ РР ,  - втрати в обмотці статора і ротора;  21, СТСТ РР , - втрати в магнітопроводі 
статора і ротора; МЕХР  -  механічні  втрати. 

Втрати електричної машини поділяються на основні і додаткові. Основними 
називаються втрати, котрі обумовлені електромагнітними і механічними процесами, 
які супроводжують перетворення електричної енергії в механічну. До них 
відносяться: втрати в обмотках,  в магнітопроводі та механічні втрати. 

Всі перераховані види втрат виражаються  аналітично через величини струму, 
опору, кутову швидкість та інші параметри, які характеризують роботу електричної 
машини. Вони можуть бути визначені як за допомогою  розрахунку, так і 
експериментально. 

Втрати в магнітопроводі статора і ротора складаються з втрат пов’язаних з 
наявністю вихоревих струмів та перемагнічення. Втрати пов’язані з наявністю 
вихоревих струмів пропорційні квадрату частоти перемагнічення магнітопроводу, 
втрати на перемагнічення (гістерейзис) – частоти в першому  ступені. Механічні 
втрати обумовлені опором тертя в підшипниках   машини та на вентиляцію (при 
наявності вентилятора на валу) [2]. 

 Слід зазначити, що підвищення температури стартера в процесі його роботи 
впливає на властивості магнітопроводу електричної машина [3], що призводить до 
додаткових енергетичних втрат.  

Аналіз основних втрат свідчить, що вони пропорційні квадрату сили струму і 
опору обмотки (активному або омічному в залежності від роду струму) [2] [3].  

Одним із параметрів, який залежить від температури, є активний опір обмотки 
електричної машини і може бути визначений за допомогою формули: 

)(1 00 ttRR                                                       (2) 
де 0, RR опір обмотки статора (ротора) при поточній температурі t , та температурі 

0t  яка дорівнює 200 С,   - температурний коефіцієнт який  рівний 0,004 для міді.  
Для реалізації умов зменшення енергетичних втрат в стартері також необхідно 

визначитись з законом управління, який дає можливість удосконалити перетворення 
електричної енергії в механічну. Частотне керування асинхронним двигуном із 
використанням тиристорних або транзисторних перетворювачів частоти дає 
можливість створити електричні приводи з такими ж регулювальними 
властивостями, що і приводи з колекторними двигунами постійного струму, але 
більш потужні і надійні в експлуатації.  
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Аналіз  робіт присвячених управлінню асинхронною машиною в стартерному 
режимі свідчить, що найбільш поширеним - є частотний пуск [4]. Частотний пуск 
забезпечується реалізацією законів керування по яким повинні змінюватися вхiднi 
параметри стартера (напруга і частота які підводяться до стартера для забезпечення 
мінімального (максимального) значення вибраної цільової функції).  

 У якості цільової функції можна використовувати критерій [5]    встановлений 
М.П.Костенко:  

 

ннн М
М

f
f

U
U

1

1 ,                                                         (3) 

де нММ , - електромагнітні моменти асинхронного двигуна. 

Аналізуючи цей закон можемо встановити окремі випадки для регулювання по 
граничному моменту: 

а) при постійному моменті навантаження:  

const
f

U ,                                                                (4) 

б) при навантаженні з постійною потужністю:  

const
f

U ,                                                           (5) 

в) при вентиляторному навантаженні:  

const
f
U

2 .                                                              (6) 

Перспективною системою частотного керування асинхронним двигуном  
будь-якої потужності є система запропонована професором Поповим Д.А, що 
забезпечує величину максимального відношення електромагнітного моменту до 
квадрату сили споживаного струму [6]:  

max2
1I

M .                                                              (7) 

Таку систему будемо називати частотно-струмовою системою.  Зазначений 
критерій вважається універсальним.  

Дійсно, при обмеженні сили струму джерела живлення, що завжди має місце 
для напівпровідникових перетворювачів, частотне керування за критерієм (7) 
забезпечує максимум обертаючого моменту двигуна при заданій силі  струму,  і, 
відповідно мінімальний час розкрутки ротора ГТД, що є однією з основних вимог 
авіаційних систем запуску.  

Підсумовуючи викладене можемо зробити необхідні висновки: 
1. Найбільш досконалим слід вважати закон частотного управління 

електричною машиною в стартерному режимі при використані її в електричній 
системі запуску ГТД ВТА  ( запропонований професором Поповим Д.А). 
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2.  При розробці методики  закону частотного управління для зменшення 
енергетичних втрат в електричній машині необхідно враховувати її температурний 
стан під час запуску. 

3. Реалізація відповідного закону управління  можливо при використані 
мікропроцесора який буде являтись частиною  комп’ютеризованої бортової системи.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ 
НАДІЙНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Проведено дослідження функціонування системи 
аналізу надійності авіаційної техніки державної 
авіації України, з’ясовано проблемні питання та 
запропоновано шляхи їх вирішення 
 
Ключові слова: надійність авіаційної техніки, нормативно-правова 
база, інформаційна система 

 
На сьогоднішній день одним із основних напрямків діяльності інженерно-

авіаційних служб суб’єктів державної авіації (СДА) є підтримання необхідного 
рівня готовності та льотної придатності літальних апаратів державної авіації 
України (ДАУ). Вирішення даного питання потребує проведення відповідних 
організаційно-технічних заходів на підставі аналізу надійності авіаційної техніки 
(АТ). 

Аналіз надійності АТ ДАУ здійснюється на основі нормативно-правової бази, 
яка створювалася у перші роки незалежності України. Для даної нормативно-
правової бази характерні ряд недоліків, які не в повній мірі дають можливість 
оперативно здійснювати заходи щодо збирання та аналізу інформації про стан 
справності та надійності АТ, а також відпрацьовувати та реалізовувати заходи, 
направлені на забезпечення належного рівня надійності АТ ДАУ, її справності та 
готовності до використання за призначенням. 

Загалом, проаналізувавши існуючу систему аналізу надійності АТ ДАУ можна 
виділити наступні основні її недоліки: 

недосконалість існуючої системи збору, аналізу і подання інформації про 
несправності АТ ДАУ, у томі числі нормативно-правової бази, та подальшого 
забезпечення її надійності і відпрацювання необхідних заходів, щодо сучасних умов 
її льотної та технічної експлуатації; 

відсутність автоматизованої системи електронного обліку несправностей АТ 
ДАУ; 

відсутність систематизованої термінології з питань дослідження впливу на 
надійність АТ ДАУ особливостей конструкції, технологічних процесів виробництва, 
існуючих умов експлуатації, технічного обслуговування та ремонту. 

Для вирішення питань удосконалення нормативно-правової бази, системи  
 © Кубарь С.В., Скляр О.І., Бєлінська Р.Б.  2016 
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збору, аналізу і подання інформації про несправності АТ ДАУ у 2015 році було 
відпрацьовано та введено в дію “Методичні рекомендації державної авіації щодо 
збору, аналізу і подання інформації про несправності авіаційної техніки 
(МРДА-02/16)” (далі – “Методичні рекомендації …”) [1]. 

Дані методичні рекомендації визначають порядок збирання, аналізу i подання 
відомостей про несправності АТ у підрозділах СДА, організаціях з технічного 
обслуговування та ремонту АТ ДАУ. 

Розробка даного документа здійснювалася з урахуванням основних положень 
Повітряного кодексу України [2], Правил розслідування авіаційних подій та 
інцидентів в авіації Збройних Сил України [3], і інших нормативно-правових актів 
України з питань діяльності у галузі авіації. 

“Методичні рекомендації …” є основним, але не єдиним документом, який 
регламентує порядок збирання, аналізу i подання відомостей про несправності АТ 
ДАУ. Аналіз існуючої нормативно-правової бази за даним напрямком засвідчує 
необхідність розробки (доопрацювання) ряду інших документів, а саме нормативно-
технічної документації з питань практичного їх використання інженерно-
авіаційними службами СДА. 

Важливою обставиною, яку необхідно враховувати під час вирішення даного 
питання, є відсутність систематизованої термінології з питань дослідження впливу 
на надійність АТ ДАУ особливостей конструкції, технологічних процесів 
виробництва, існуючих умов експлуатації, технічного обслуговування та ремонту. 

Негативними наслідками зазначеної проблеми є ускладнення формування та 
реалізації заходів щодо підтримання належного рівня льотної придатності та 
готовності до використання за призначенням АТ ДАУ, які в сучасних умовах її 
функціонування здійснюються шляхом продовження АТ встановлених показників, 
переведення на експлуатацію за технічним станом та проведенням модернізації. 

Вирішення даного питання можливе шляхом розробки військового стандарту з 
термінології надійності АТ ДАУ, що дозволить установити єдиний понятійний 
апарат для використання в нормативних документах з аналізу надійності АТ ДАУ. 

Реалізація даного напрямку буде сприяти досягненню необхідного ступеня 
упорядкування та забезпечення виконання вимог щодо надійності АТ ДАУ на всіх 
стадіях ії життєвого циклу. 

Даний військовий стандарт може використовуватися в структурних 
підрозділах Міністерства оборони України, органах військового управління 
Збройних Сил України, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних 
закладах, установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з експлуатацією 
військовї АТ, а також може бути застосований для інших формувань державної 
авіації України. 

Виконання робіт з упорядкування термінології щодо аналізу надійності АТ 
ДАУ дозволить систематизовано досліджувати вплив особливостей конструкції, 
технологічних процесів виробництва, умов експлуатації та ремонту на надійність 
АТ ДАУ. 

Не менш актуальне значення має в сучасних умовах експлуатації АТ ДАУ 
розробка та впровадження автоматизованої системи електронного обліку 
несправностей АТ ДАУ. 
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Існуюча система збору, обліку і аналізу інформації про технічний стан і 

надійність АТ, яка формує основний обсяг вихідних даних для управління 
експлуатацією АТ, заснована на застарілих безкомп’ютерних технологіях і має 
суттєві недоліки: 

велика трудомісткість проведення пономерного обліку АТ та її 
комплектувальних виробів, аналізу й оцінювання їх технічного стану та надійності; 

низька оперативність процесів збирання, оброблення та аналізу даних, великі 
терміни надання результатів аналізу, що ускладнює своєчасний вплив управлінських 
рішень на технічний стан АТ; 

недостатній рівень деталізації комплектувальних виробів АТ, повноти і 
достовірності інформації для визначення фактичного технічного стану та рівня 
надійності АТ; 

складність застосування формалізованих процедур прийняття рішень в ході 
аналізу стану АТ, причин несправностей і відмов, умов їх виникнення; 

відсутність автоматизованих нормативно-технічних та методичних довідників 
з питань експлуатації АТ. 

Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що у державній авіації існує 
системна проблема інформатизації процесів експлуатації АТ, в тому числі стосовно 
проблеми збору та обробки інформації щодо технічного стану та надійності існуючих 
зразків АТ ДАУ. Системність цієї проблеми полягає в необхідності створення 
програмних і апаратних засобів, а також розробці ефективної теоретичної основи для 
синтезу системи гарантованого управління технічним станом та забезпеченням 
належного рівня надійності АТ ДАУ на експлуатаційному інтервалі її життєвого 
циклу. 

Вирішення зазначеної проблеми неможливе без впровадження сучасних 
інформаційних технологій, побудованих на основі комп’ютерної та телекомунікаційної 
техніки. Розробка вітчизняної інформаційної технології, як засобу дослідження, 
моніторингу і прийняття рішень відносно шляхів забезпечення справності та 
необхідного рівня надійності існуючих зразків АТ ДАУ є актуальною науково-
прикладною задачею. 

У зв’язку з цим, для вирішення цього питання у “Методичних рекомендаціях …” 
окремим пунктом визначено необхідність створення в Україні на основі впровадження 
сучасних інформаційних технологій системи управління справністю і надійністю АТ 
СДА, яка повинна здійснювати: 

контроль і аналіз поточного технічного стану, стану справності та надійності АТ 
за номенклатурою показників – вектором параметрів, які повністю характеризують 
процес експлуатації АТ (у тому числі, показниками, які визначають реальне 
накопичення втомних пошкоджень в елементах конструкції кожного літака, 
корозійний стан елементів конструкції, а також відповідність установленого на літаку 
обладнання і озброєння сучасним вимогам); 

прогноз технічного стану, рівня справності та надійності АТ, виконаний на 
сучасному науково-методичному рівні; 

розробку та реалізацію конкретних заходів щодо підтримання на заданому рівні 
справності та надійності АТ (із залученням наукових організацій, організацій 
промисловості, ремонтних підприємств і експлуатуючих частин). 
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Це, в свою чергу, передбачає вирішення наступних наукових завдань: 
обґрунтування структури інформаційної системи і визначення складових вектора 

параметрів, необхідних для управління справностю та надійностю АТ СДА; 
уніфікація математичних методів обробки параметрів, що необхідні для 

управління справністю та надійністю АТ СДА; 
розробка алгоритмів функціонування окремих підсистем системи управління 

справністю та надійністю АТ СДА; 
створення програмних продуктів, а також засобів обробки інформації та 

надходження рекомендацій, що необхідні для прийняття рішень з управління 
справністю та надійністю АТ СДА; 

розробка методичних матеріалів з практичного використання інформаційної 
системи для підтримання справності та надійності авіаційної техніки АТ СДА. 

Передбачається, що автоматизована інформаційна система управління 
справністю і надійністю АТ СДА буде складовою частиною інформаційної системи 
супроводження експлуатації АТ під якою розуміється організована сукупність 
програмних і технічних засобів обчислювальної техніки, методів оброблення 
інформації і дій персоналу, які цілеспрямовано реалізують інформаційну технологію 
щодо збирання, накопичення і зберігання інформації, виконання автоматизованого 
оброблення і аналізу зазначеної інформації та оперативного надання отриманих 
результатів в зручному для користувачів вигляді для прийняття обґрунтованих 
рішень та організації робіт в процесі експлуатації АТ. 

На рисунку 1, представлено інформаційну систему управління справністю і 
надійністю АТ СДА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура інформаційної системи управління справністю і 
надійністю АТ СДА 
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Отже, впровадження інформаційної технології в систему експлуатації ДАУ 

насамперед надасть можливість ефективно здійснювати збір та аналіз інформації 
щодо справності та надійності зразків АТ, своєчасно розробляти та реалізовувати 
заходи щодо забезпечення належного рівня її справності та надійності. Також це 
дозволить знизити витрати на логістичне забезпечення, автоматизувати планування 
потреб та термінів постачання запчастин, підвищити ефективність логістичних 
процесів. 

Таким чином, проведений аналіз існуючої системи забезпечення надійності 
АТ ДАУ дозволив визначити проблемні питання даної системи та можливі шляхи їх 
вирішення основними із яких є: 

удосконалення (розробка та(або) переопрацювання) нормативно-правової бази 
системи аналізу надійності АТ ДАУ, насамперед військового стандарту з 
термінології надійності АТ ДАУ; 

створення та впровадження автоматизованої системи електронного обліку 
несправностей АТ ДАУ, як складової частини інформаційної системи 
супроводження експлуатації АТ ДАУ. 
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Вивчаючи досвід локальних війн та збройних конфліктів за останні 30 років, 

фахівці НАТО дійшли висновку [1], що 90% бойових втрат, які понесла авіація 
приходиться на долю озброєння з оптичними принципами управління. Причому, 
приблизно 5% літаків, було збито у повітряних боях, а інші знищені зенітною 
артилерією та зенітними керованими ракетами, більшість з яких обладнані 
інфрачервоними головками самонаведення (ІГС). 

Таким чином, проблема захисту літаків від керованих ракет з ІГС носить дуже 
актуальний характер і потребує постійного вивчення, удосконалення та розвитку. Ця 
проблема, також, вносить вагомий вклад у визначення пріоритетів при протиборстві 
авіації з наземними силами ППО. Застування різноманітних тактичних і технічних 
заходів захисту з боку авіації може привести до значного зниження втрат літаків від 
вогню зенітних керованих ракет, але одночасно з цим недооцінка технічного рівня 
завадостійкості головок самонаведення керованих ракет може привести до значних 
додаткових втрат з боку авіації. 

Середній рівень втрат авіації від наземних засобів ППО противника залежить 
від ряду факторів, серед яких західні військові експерти вважають [2, 3] 
домінуючими співвідношення технічних параметрів літального апарату та зенітних 
систем. Аналогічний висновок було отримано після аналізу бойового застосування 
авіації у зоні антитерористичної операції. 

Одним з найбільш розповсюджених засобів захисту літальних апаратів від 
зенітних керованих ракет з ІГС є застосування хибних тепловипромінюючих цілей 
(ХТЦ) [4]. 

Ефективність захисту за допомогою ХТЦ визначається властивостями літака 
та ХТЦ, як джерел інфрачервоного випромінювання, та здатністю ІГС виконувати 
операцію селекції на підставі отриманих нею вхідних сигналів. Найбільш стійкою 
до впливу ХТЦ вважаються ІГС з частотною модуляцією сигналу. 

Для ІГС з частотною модуляцією сигналу, в якості аналізатора зображення  
 © Логвиненко М.М., Вабіщевич О.В., Ільїна О.В., 2016 
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якої застосовується нерухомий секторний растр, процес формування вихідного 
сигналу відбувається наступним порядком. При знаходженні об’єкта на оптичній 
вісі координатора його зображення сканується по колу, центр якого співпадає з 
центром растру. При зміщенні джерела пеленгації з оптичної вісі координатора 
зміщується центр кола сканування. В результаті цього виникає девіація несучої 
чистоти, в якій закодована інформація про кутове положення об’єкту пеленгації у 
просторі. 

Сигнал несучої частоти надходить у частотний дискримінатор, а потім на 
амплітудний детектор, на виході якого виділяється сигнал управління 
координатором ІГС. Сигнал управління координатором )t(U k  має синусоїдальну 
форму і описується виразом 

)sin()( 00tUtU kmk  (1) 
де kmU  - амплітуда сигналу огинаючої; 0  - кутова частота обертання ротору 
координатора; 0  - фаза сигналу огинаючої. 

Амплітуда сигналу огинаючої може бути визначена у вигляді модуля 
векторної суми [3] 

N

i
ikm UU

1
,  

де N  - число імпульсів у сигналі несучої частоти за час одного періоду обертання 
ротора координатора; iU  - вектор одиничного керуючого впливу. 

Модуль вектору одиничного керуючого впливу визначається 

dttUttU
t

t
nHi )()(

2

1

2
12 , (2) 

де ³³ t,t 21  - час початку і кінця і-го імпульсу сигнала несучої частоти; )t(U³  - сигнал    

і-го імпульсу сигнала несучої частоти на виході підсилюючого тракту. 
Напрям дії і-го вектору в вісях координат, пов’язаних з площиною рулів 

ракети, визначається фазовим кутом i , що дорівнює  

0

1)(
T

tt ii
i ,  

де 0T  - період обертання ротора координатора. 
Спроектувавши всі керуючи вектори на дві взаємо перпендикулярні вісі, 

пов’язані з площинами рулів ракети, одержимо вираз для сигналу управління в 
каналах курсу куU  і тангажу kzU  

   
N

i
iiky UU

1
cos , 

N

1i
iikz sinUU . 

 

Враховуючи те, що сигнали управління в каналах курсу і тангажу 
представляють собою проекції сигналу управління на відповідні вісі, маємо 
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а фаза сигналу огинаючої 0  визначається як 
 

ky

kz

U
Uarctg0 .  

Нажаль на практиці не існує простої залежності, яка описує сигнал несучої 
частоти )(tU H  при наявності девіації частоти. Останнє викликано переміщенням 
центру орбіти сканування в площині секторного растру. Залежність )t(UH  може бути 
отримано шляхом інтегрування зміни освітленості, що впливає на приймач 
випромінювання 

dxdytyytxxEWdkSuU
Sа

H )(),( ,  (4) 

де Su  - інтегральна чутливість приймача випромінювання; k  - коефіцієнт 
підсилення електронного тракту; aS  - площа аналізатора зображення;  

aw  - передаточна функція растру; ))(),(( tyytxxE  - функція розподілу освітленості у 
площині растра, що викликана об’єктом спостереження; )t(y),t(x  - поточні 
координати центру зображення об’єкта спостереження. 

При наявності в полі зору ІГС ХТЦ і літака одночасно, вираз (4) має вигляд 
dxdytxxEtyytxxEWukSuU nnn

аS
H

є

))(()(),(( ,    (5) 

де E,En  - функції розподілу освітленості у площині растра, викликані потоком 
випромінювання, що надходить від ХТЦ і літака відповідно. 
 Рішення рівняння (5) числовими методами дозволить визначити напрямок та 
величину кутової швидкості обертання ротора координатора ІГС під впливом ХТЦ. 
 Дана математична модель дозволяє імітувати будь-яку тактичну ситуацію, що 
може виникнути у полі зору ІГС, та визначити її реакцію. Розрахунки показують, що 
сигнал управління координатором )t(U H  у виразі (1) нелінійно залежить від 
співвідношення величин ÃE  і ËE  та їх взаємного розташування у площині 
аналізатора зображення. Це може примусити переміщуватися ротор координатора у 
напрямку одного джерела випромінювання або іншого. 

Більш детально поведінку ІГС з частотною модуляцією було досліджено 
експериментально. Експеримент проводився у Київському інституті Військово-
Повітряних Сил на ІГС ракети “Стінгер” з частотною модуляцією. В полі зору ІГС 
було розташовано два джерела випромінювання. Одне з них імітувало літак, а друге 
– ХТЦ. Перше джерело було розташовано на оптичній вісі ІГС, друге – збоку, під 
кутом . Джерело, що імітувало ХТЦ, мало змогу змінювати силу випромінювання. 
Експеримент проводився у наступній послідовності: ІГС слідкувала за першим 
джерелом випромінювання потім в поле зору вводилось друге джерело, що 
розміщувалось під кутом  до оптичної вісі, і починалось збільшення його сили 
випромінювання. 
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Поведінка координатора ІГС спостерігалась по сигналу аретиру, який давав 
змогу визначити напрям оптичної вісі під час експерименту. Дослідним шляхом 
було встановлено, що при наявності у полі зору двох джерел випромінювання ІГС 
спочатку слідкувала за першим, а по мірі збільшення сили випромінювання другого 
джерела, стрибкоподібно перенацілювалась на друге джерело, не займаючи при 
цьому ніяких проміжних положень. 

Причому по мірі збільшення кута  збільшувалось співвідношення сили 
випромінювання джерела, що імітувало ХТЦ, до сили випромінювання імітатора 
літака. 

Експериментально отримана залежність необхідного для перенацілювання 
співвідношення сил випромінювання ХТЦ і літака від кута між ними, зображена на 
рисунку 1. 
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Рис.1. Залежність необхідного для перенацілювання співвідношення сил 
випромінювання ХТЦ і літака від кута візирування ХТЦ 

 
 Експериментальні дослідження поведінки ІГС при наявності у полі зору двох 
джерел випромінювання повністю відповідають теоретичним положенням, що 
підтверджує адекватність математичної моделі функціонуванню реальної головки 
самонаведення. 
 Розроблена модель дозволяє проводити теоретичні дослідження впливу двох і 
більше ХТЦ на ІГС з частотною модуляцією сигналу та визначити тактико-технічні 
характеристики перспективних ХТЦ та автоматів постановки перешкод для 
ефективного захисту літаків і вертольотів військової авіації. 
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ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДВОХ МЕТОДІВ 
НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КРИЛА ЛІТАКА  

 
Для контролю технічного стану силових 
елементів планера літака  пропонується 
комплексне застосування частотного методу 
неруйнівного та методу акустичної емісії. 
 
Ключові слова: акустичний метод, частотний метод, технічний стан, 
засоби неруйнівного контролю, збудник коливань 

 
При довгостроковій експлуатації літаків, особливо маневрених, в конструкції 

крила (та в інших силових елементів) в наслідок значних багаторазових навантажень 
можуть виникати механічні пошкодження (тріщини, руйнування тощо). Крило 
літака вважають критичним елементом з точки зору міцності і ресурсних показників 
літака в цілому. Відомо, що силові елементи кріплення крила знаходяться, як 
правило, в тяжко доступних для огляду (контролю) місцях. Тому контроль їх 
технічного стану крила практично відсутній. Саме тому існує нагальна необхідність 
в організації (введенні) цього контролю. В даний час  відсутній недорогий, 
оперативний, високочутливий метод контролю технічного стану крила який би не 
передбачав виведення для цього літаків з ладу на значний період [1]. 

Як варіант можна запропонувати комплексно застосовування для цих цілей 
двох методів неруйнівного контролю: методу акустичної емісії (АЕ) та частотного 
методу (ЧМ). Метод АЕ базується на реєстрації та аналізі акустичних сигналів, котрі 
виникають у твердих тілах при пластичній деформації і руйнуванні  [3]. ЧМ 
неруйнівного контролю базується на реєстрації та аналізі частоти власних коливань 
конструкції планера літака. 

Застосування указаних методів має ряд суттєвих переваг: 
контроль в місцях, недоступних для інших методів огляду, та можливість 

контролю літаків без виведення їх з ладу; 
конструкція, що досліджується, не піддається впливу значних механічних 

навантажень; 
можливість виявлення та оцінка дефектів на досить великих ділянках силової 

конструкції; 
ЧМ простий та не затратний при практичному застосуванні і не підлягає діям 

завад; 
відсутність еталону для порівняння первинно отриманих параметрів частоти 

власних коливань (Fвл). 
 © Федотов І.Н., Зварич В.І., Бойко А.П., 2016 
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Але є і недоліки: 
ЧМ не визначає точне місце дефекту; 
схильність при виконанні методу АЕ до виникнення завад у вигляді 

акустичних шумів (АШ). Під АШ розуміють електричні сигнали на виході 
реєструючої апаратури, які не мають зв’язку з процесами зміни мікроструктури 
матеріалу крила. 

Для практичного застосування цих методів необхідно примусово збуджувати 
механічні коливання досліджуваної конструкції (крила). Для цієї цілі доцільно 
використовувати збудник коливань, оснований на безконтактному застосуванні 
електромагнітів, які діють своїм магнітним полем на крило літака через закріплену 
на ньому феромагнітну пластину. Безпосереднього механічного контакту між 
крилом та збудником нема. Це важливо для обмеження впливу АШ на сигнали АЕ. 
Очевидним являється той факт, що ці методи доповнюють один одного. Одночасна 
фіксація пошкоджень крила або їх відсутність гарантують надійність проведених 
перевірок. 

Слід відзначити, що метод АЕ дозволяє виявити дефекти на ранній стадії, 
тобто встановити факт наявності пошкоджень, оцінити їх параметри .За допомогою 
ж ЧМ, як найбільш простого та невитратного, доцільно в подальшому періодично 
контролювати динаміку розвитку виявлених ушкоджень, встановлювати ступінь їх 
небезпеки тощо [2]. 

До складу установки для контролю технічного стану крила комплексно двома 
методами повинні входити: 

збудник механічних коливань крила, у складі підсилювача низької частоти 
(ПНЧ), з вбудованим в нього генератором низької частоти (ГНЧ) та блоком 
живлення; 

дві котушки електромагнітів; 
феромагнітна пластина; 
датчик Fвл; 
датчики сигналів АЕ; 
аналізатор сигналів АЕ з блоком живлення; 
реєстратор сигналів Fвл, та АЕ (ноутбук). 
Структурна схема установки контролю технічного стану крила зображена на 

рисунку 1. 
Апаратура для реєстрації АЕ та Fвл порівняно проста, особливо при 

спеціальному виконанні. 
Збудник коливань і апаратура для контролю Fвл спроектована, виготовлена та 

випробувана в лабораторії ДНДІА на малогабаритному макеті літака, а також на 
макеті крила натуральних розмірів (Рис. 2). Це свідчить про те, що установку для 
контролю двома методами, без значних труднощів, можна виготовити в умовах АРЗ. 
Можлива закупка реєструючої апаратури для методу АЕ. Така установка повинна 
знаходитися у складі рухливої лабораторії АРЗ, краще по кожному типу літака 
окремо (МиГ-29, Су-24, Су-27 і т.д.) 

Потрібно підкреслити, що навіть комплексне, але одноразове первинне 
застосування двох методів контролю не дає відповіді про точне місце, розміри, 
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динаміку розвитку та небезпечність пошкодження. Все це можна отримати тільки 
після повторного і послідуючих контролях параметрів крила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурна схема установки контролю технічного стану крила: 1, 2 – 
котушки  електромагнітів;  3 – феромагнітна пластина; 4 – датчик Fвл; 5 – датчик  
сигналів  АЕ;  6 – ПНЧ;  7 – реєстратор  сигналів Fвл  та АЕ (ноутбук); 8 –  аналізатор   
сигналів  АЕ;   9 –  крило   літака; 10 –  підставка   для   котушок електромагнітів. 

 

При первинному контролі можна встановити: 
факт наявності (відсутності) пошкоджень, оцінити їх параметри; 
усереднене для даного типу літака Fвл; 
наявність (відсутність) відхилення Fвл від усередненого значення для кожного 

літака; 
для кожного літака еталон для порівняння Fвл. 
Повторні і послідуючі заміри можуть визначити наступну інформацію: 
динаміку розвитку ушкоджень за контрольований період, для кожного літака, 

при їх наявності; 
залишкову міцність та живучість конструкції крила; 
припустиму та критичну Fвл; 
можливість продовження встановлених показників; 
залежність динаміки розвитку пошкоджень від нальоту та часу експлуатації 

тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Монтаж  збудника коливань на макеті крила натуральних розмірів 
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МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ ПРО ДОПУСК ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ З 
ВІДМОВАМИ ОКРЕМИХ ВИРОБІВ БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДО 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 
 
Запропоновано методичний апарат для 
забезпечення інформаційної підтримки 
прийняття рішення керівним складом авіаційних 
частин про допуск до виконання завдань в 
особливий період літальних апаратів з окремими 
відмовами виробів бортового обладнання  
 
Ключові слова: методичний апарат, бортове обладнання, матриця 
станів, бойове спорядження, умовно працездатний стан, особливий 
період 

 
Характер сучасних воєнних конфліктів, у тому числі проведення 

антитерористичної операції на сході України показує, що необхідна ефективна 
авіаційна підтримка наземних військ. Бойова ефективність сучасної військової 
авіаційної техніки (ВАТ), оснащеної прицільно-навігаційними та іншими системами 
(комплексами), значною мірою залежить від фактичного використання 
властивостей, закладених в конструкцію цих комплексів. 

В умовах особливого періоду нормативними документами передбачено 
випускати в політ літак з відмовами окремих систем (агрегатів), якщо вони не 
вплинуть на безпеку польоту і працездатність інших систем, пов’язаних з ними 
функціонально, або не будуть використовуватися в даному польоті, але правила 
прийняття цього рішення документально не формалізовано.  

Крім того, наявність у складі літальних апаратів (ЛА) функціонально 
пов’язаних виробів бортового обладнання (БО), бортових комплексів і систем 
зокрема, ускладнює процедуру прийняття рішення щодо допуску літака до 
виконання бойового завдання за можливими варіантами бойового спорядження 
(ВБС) з відмовами окремих виробів БО.  

Тому виникає актуальне наукове завдання знайти можливість формалізації 
процедури прийняття рішення про допуск до бойового польоту в особливий період  
 © Храмченко В.А., Дудкін І.П., Агамов Л.Г., Вознюк М.М., 2016 
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літака з окремими відмовами виробів БО. 
Для вирішення цього завдання запропоновано методичний апарат із 

забезпечення інформаційної підтримки керівного складу авіаційних частин щодо 
прийняття рішення з визначення ЛА, які мають відмови окремих виробів БО, для 
виконання завдань в особливий період. 

Узагальнений алгоритм застосування методичного апарату наведено на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Узагальнений алгоритм застосування методичного апарату 
 
Визначення поняття “умовно працездатний стан ЛА” запропоновано в [1]. 
Варіант бойового спорядження ЛА визначається як сукупність бортових 

засобів розвідки та радіоелектронної боротьби і варіанта завантаження ЛА 
авіаційними засобами ураження, що передбачена керівництвом з льотної 
експлуатації ЛА для виконання польотного завдання. При цьому варіант 
завантаження ЛА авіаційними засобами ураження (АЗУ) – це сукупність АЗУ за 
типами і кількістю, що передбачена керівництвом з льотної експлуатації ЛА для 
його разового завантаження. 

Під нормативними вимогами (обмеженнями) будемо розуміти: 
нормативи технологічного часу на підготовку ЛА до бойового застосування 

для різних ВБС; 
вимоги щодо ефективності виконання завдань етапів польоту та бойового 

завдання в цілому; 
можливі обмеження, наприклад, на застосування деяких типів АЗУ тощо. 
Досягнуті показники безвідмовності визначаються за результатами аналізу 

надійності ВАТ. При цьому враховуються показники безвідмовності як ЛА в цілому, 
так і складників ЛА за видами обладнання. 

Множину ВБС слід визначати на підставі положень керівництва з льотної 
експлуатації ЛА визначеного типу, а множину умовно працездатних станів –  
шляхом аналізу впливу відмов виробів БО ЛА на можливість виконання  бойових 

Н Нормативні 
вимоги 

(обмеження) 

Досягнуті Досягнуті 
показники 
надійності 

 Множина 
ВБС 

 

 

Методичний апарат 
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(варіанти) БС 
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завдань. 

Таким чином, обраному умовно працездатному стану ЛА ставиться у 
відповідність варіант (варіанти) бойового спорядження ЛА з урахуванням 
нормативних вимог (обмежень) і досягнутого рівня надійності виробів БО. 

Критерій прийняття рішення має полягати у виборі найбільш переважного 
варіанта досягнення заданої мети в деякій множині припустимих альтернатив. Тобто 
для умовно працездатного стану iS  ЛА даного типу вибирається варіант (варіанти) 
його бойового спорядження, для якого (яких) ефективність виконання польотного 
завдання визначається наступним чином: 

припEijE , (1) 

де припE  - припустимий рівень ефективності (значення цього показника визначає, 

наприклад, головний інженер авіації Повітряних Сил Збройних Сил України або 
головний інженер авіації виду Збройних Сил, якщо АТ експлуатують лише в даному 
виді Збройних Сил); ni ,1 , n  - кількість умовно працездатних станів ЛА; m,j 1 , 
m  - кількість варіантів бойового спорядження ЛА. 

Якщо для і-го стану ЛА вимога (1) не виконується, то цей стан не включають 
до переліку умовно працездатних станів ЛА. 

З урахуванням викладеного можна скласти блок-схему методичного апарату 
(рис. 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Блок-схема методичного апарату 

 
Вихідні (початкові) дані у цьому методичному апараті задаються у вигляді 

матриці станів і ВБС, причому розглядають транспоновану матрицю, в якій рядки 
відповідають усім можливим умовно працездатним станам ЛА }{ iS , а стовпці – всім 
можливим ВБС }B{ j  (блоки № 1 і 2). 

 

2. Складання множини умовно працездатних 
станів ЛА }{ iS  

 

3. Складання матриці ефективності виконання 
польотних завдань ijE  

 

1. Складання вектора-стовпця варіантів 
бойового спорядження ЛА }B{ j  
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Матриця ефективності ijE  складається (блок № 3) з урахуванням ВБС на 

основі матриці станів, у якій на перехресті iS  і jB  записуються значення 

ефективності ijE . У загальному випадку ЛА, що знаходиться в умовно 

працездатному стані iS , можна використати за призначенням з певною кількістю 
ВБС, що відповідають (1), зі всієї множини ВБС, передбачених для ЛА відповідного 
типу. 

Неважко довести, що складання матриці ijE  є завдання, що практично 
неможливо виконати. Тому доцільно замість матриці ефективності складати 
матрицю ijк  коефіцієнтів ефективності [1]. Під коефіцієнтом ефективності ijK  

будемо розуміти порівняну оцінку ефективності умовно працездатного й 
працездатного станів літака, а саме:  

jijij EEK / , (2) 
де jE  - ефективність виконання j -го польотного завдання (застосування j -го ВБС) 
за умови випуску в політ працездатного літака, тобто без відмов виробів БО. 

Можна припустити, що зниження ijE  за час польоту ït  буде пропорційне 

зниженню ймовірності безвідмовної роботи тієї функціональної групи виробів БО, 
до складу якої входить виріб, що відмовив, тобто:  

пjпijij tPtPK / , (3) 
де )t(P Ïij  - ймовірність безвідмовної роботи функціональної групи виробів БО за 
час польоту пt ; )t(P Ïj  - ймовірність безвідмовної роботи за час польоту пt  
функціональної групи виробів (виробу) БО у разі наявності непрацездатного виробу. 

Під функціональною групою виробів розуміється сукупність бортових 
пристроїв (бортових систем), кожен (кожна) з яких окремо виконує одну й ту ж 
функцію (одне й те ж часткове технічне завдання). Функціональну групу виробів БО 
треба визначати для кожного j-го ( m,j 1 ) ВБС ЛА. 

Ймовірність )t(P Ïi  безвідмовної роботи виробу і-го типу за час польоту пt  
розраховується за формулою основного закону надійності [2, 3]: 

ПП

П
i

Tt
etPi

/
)( , 

(4) 

де ПiT  - наліт на відмову в польоті виробу і-го типу. 
Показник ПiT  розраховується за формулою: 

ВПі

літ
Пі М

ТТ , (5) 

де літТ  - наліт літаків за деякий період навчально-бойової підготовки;  
ВПіМ  - кількість відмов у польоті виробів і-го типу за зазначений період. 

У методичному апараті, з метою скорочення процедури визначення переліку 
умовно працездатних  станів БО ЛА,  передбачено розподіл виробів БО відповідного 
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типу на три групи. 
У першу групу включимо вироби, у разі відмови кожного з яких ЛА 

допускати до виконання бойових завдань не можна, наприклад: апаратура 
радіозв’язку, державного розпізнавання, системи управління зброєю, 
електропостачання тощо. 

У другу групу включимо вироби БО, відмова кожного з яких не впливає на 
ефективність виконання бойових завдань, а саме: літаковий магнітофон типу МС-61, 
маркерний радіоприймач тощо.

Решта виробів складають третю групу. Непрацездатний стан кожного з 
виробів цієї групи визначає відповідний умовно працездатний стан літака. 

За даними щодо ВБС та умовно працездатних станів ЛА складаються так звані 
матриці альтернатив рішення для визначеного типу ЛА. Позначка “+” на місце 
елемента матриці “іj” означає, що у разі і-го умовно працездатного стану ЛА можна 
допустити до виконання бойового завдання за j-им ВБС.

На наступному кроці, за наявності відомостей щодо досягнутих показників 
безвідмовності виробів БО кожного типу з множини iS умовно працездатних станів 

ЛА, розраховуються та складаються матриці ijK коефіцієнтів ефективності. Якщо 

для і-го стану ЛА значення ijK менше за припустимий (заданий) рівень 
ефективності, то цей стан не вносять до переліку умовно працездатних станів ЛА.

Запропонований методичний апарат було використано під час відпрацювання 
пропозицій щодо переліків непрацездатних станів БО літаків Су-24М(МР), за якими 
можна допускати літак до виконання завдань з визначеним ВБС в особливий період. 

Таким чином, розроблений із застосуванням методів теорії прийняття рішень 
методичний апарат після відповідного тестування та апробації дає можливість
відпрацювати на особливий період нормативно-технічні документи для всіх типів 
бойових літаків авіації Збройних Сил України щодо їх допуску до виконання 
завдань з відмовами окремих виробів бортового обладнання.  
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ЄРКО В.Б., начальник науково-дослідної лабораторії 
 
ЩОДО МЕТОДИКИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ  
ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ  

 
Розглянуто розв’язання задачі визначення 
оптимального періоду технічного обслуговування 
(ТО) виробу бортового обладнання (БО) військової 
авіаційної техніки (ВАТ) 
 
Ключові слова: бортове обладнання, військова авіаційна техніка, 
графічний метод, оптимальний період, стратегія технічного 
обслуговування 

 
Одним з актуальних завдань у питанні підвищення ефективності застосування 

за призначенням військових літальних апаратів є завдання оптимізації режимів ТО 
ВАТ [1], тобто правил управління технічним станом виробів ВАТ. Основу 
зазначених правил складають визначені для кожного типу виробу метод технічної 
експлуатації та стратегія ТО, з якою пов’язані режими ТО. 

Отримати оптимальний режим ТО виробу БО можна, якщо сформулювати та 
розв’язати відповідну задачу оптимізації, а саме: за заданими характеристиками 
надійності та іншими характеристиками (наприклад, функції розподілу часу прояви 
відмови) визначити стратегію ТО, за якою критерій якості приймав би екстремальне 
значення [2, 3]. З урахуванням методичного підходу [1] як критеріальні функції 
будемо використовувати питому вартість ТОС  технічного обслуговування, 
ймовірність )(zR  безвідмовної роботи виробу БО за оперативний час z  та 
коефіцієнт готовності ГК  виробу. 

З урахуванням викладеного вибирати оптимальну стратегію ТО для 
визначеного виробу БО можна таким чином: 

а) у границях методу технічної експлуатації, що його визначено для виробу, 
здійснюють попередній вибір можливих стратегій ТО виробу БО на основі 
інженерного аналізу впливу характеристик надійності виробу БО на безпеку 
польотів та ефективність виконання польотного завдання; 

б) якщо за результатом аналізу обрано одну стратегію ТО виробу БО, то вона є 
остаточно обрана, і завдання полягатиме у визначені оптимального режиму ТО за 
методикою розрахунків, що наведено нижче, та використанні його під час 
коригування експлуатаційної документації;  

в) якщо вибрано більш однієї стратегії ТО виробу БО, то подальший вибір 
оптимальної стратегії треба виконувати у такій послідовності: 

 © Храмченко В.А., Єрко В.Б., 2016 
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1) для кожної з обраних стратегій визначають оптимальний режим ТО за 

методикою розрахунків, що наведена нижче, й значення оптимуму цільової функції  
за прийнятими обмеженнями на інші критеріальні функції; 

2) шляхом порівнювання значень оптимумів цільової функції остаточно 
вибирають оптимальну стратегію ТО визначеного виробу БО; 

3) режим ТО, що відповідає оптимальній стратегії ТО, використовують під 
час коригування експлуатаційної документації. 

Під час визначення оптимального режиму ТО виробу БО приймаємо такі 
припущення: 

обсяги робіт установлено в експлуатаційній документації на виріб; 
режим ТО є оптимальний, якщо визначено оптимальну періодичність ТО для 

встановлених обсягів робіт. 
Для вибору виду робіт, обсяг яких встановлено в регламенті ТО літального 

апарата (РО), треба виходити зі змісту стратегій ТО (табл. 1), де стратегія ТОН - 
стратегія ТО за наробітком; стратегія ТОС КРН - стратегія ТО за станом з 
контролем рівня надійності; стратегія ТОС КП - стратегія ТО за станом з контролем 
параметрів. 

Таблиця 1 
Зміст стратегій технічного обслуговування виробів БО 

Стратегія Позначення Зміст 

 

 

ТОН 

 

S1 

Планові роботи з підтримання та (чи) відновлення 
надійності виробу виконують у заданих обсягах через 
встановлені інтервали наробітку, а у разі відмови 
виконують непланове відновлення 

 

S2 

Планові роботи з підтримання та (чи) відновлення 
надійності виробу виконують у заданих обсягах через 
встановлені інтервали календарного часу, а у разі 
відмови виконують непланове відновлення 

 

ТОС КРН 
 

S3 

Планові роботи з підтримання та (чи) відновлення 
надійності виробу не виконують, а у разі відмови 
виконують непланове відновлення 

 

 

ТОС КП 

 

S4 

Роботи з підтримання та (чи) відновлення 
надійності виробу виконують за результатами 
контролю технічного стану через встановлені 
інтервали наробітку 

 

S5 

Роботи з підтримання та (чи) відновлення 
надійності виконують за результатами контролю 
технічного стану через встановлені інтервали 
календарного часу 

 
Тому можна стверджувати, що у разі стратегій S1 і S2 такими роботами, що 

дозволяють визначити технічний стан виробу БО та привести його технічні 
характеристики у відповідність вимогам експлуатаційної документації, є  
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регламентні роботи (РР), у разі стратегії S3 - перевірка працездатності в обсязі 
контрольного огляду (КО), а у разі стратегій S4 і S5 - роботи, що дозволяють оцінити  
технічний стан виробу БО за результатами контролю параметрів, тобто регламентні 
роботи (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Відповідність між стратегіями ТО та видами робіт з РО 
Стратегія Призначення робіт Вид робіт 

S1 (S2) 

Визначення виду технічного стану виробу РЕО та 
приведення його технічних характеристик у 
відповідність вимогам експлуатаційної 
документації 

РР 

S3 Перевірка працездатності КО 

S4 (S5) 
Оцінка технічного стану виробу РЕО за 
результатами контролю параметрів РР 

 
Для визначання періодичності ТО виробу БО певного типу скористаємось 

матеріалами, викладеними в [2, 3].  
Із цих матеріалів, перш за все, випливає, що для обраного типу критеріальних 

функцій доцільно призначати запобіжні профілактичні роботи через невипадковий, 
детермінований час, тому що випадковий експеримент не поліпшує показників 
якості. 

Крім того, доведено, що у разі застосування наведених у табл. 1 стратегій ТО 
оптимальний період 0  проведення запобіжних профілактик (відновних робіт), 
тобто робіт з підтримання та (чи) відновлення справності виробу, що мінімізує 
середню питому вартість ТО, можна визначити як корінь рівняння: 

)()(

)(
)()()( 0

0 FТсТс

ххdFс
dxxFF

ТсТс
Тc

ппппапап

п

ппппапап

пппп , (1) 

де )(1)( хFхF  - функція розподілу часу безвідмовної роботи виробу; ппТ  - 
середня тривалість планової запобіжної профілактики; апТ  - середня тривалість 
планового аварійно-профілактичного відновлення; ппс  - вартість одиниці часу при 
проведенні планової запобіжної профілактики; апс  - вартість одиниці часу при 
проведенні планового аварійно-профілактичного відновлення; пс  - вартість одиниці 
часу простою виробу в несправному стані, коли ніяких відновних робіт не 
виконують; )(х  - інтенсивність відмов виробів БО визначеного типу. 

Якщо рівняння (1) має один корінь 0 , то  

)()ТсТс(
)(F
)(Fс)(C)(Cmin ппппапаппTOTO 0

0

0
0 . (2) 

Якщо рівняння має декілька коренів k00201 ,...,, , то оптимальний період 
проведення відновних робіт буде чисельно дорівнювати кореню s0 , за яким функція  
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)(ТОС  досягає абсолютного мінімуму. Мінімальне значення питомих витрат 

визначають за формулою (2) при s00 . 
У цьому разі ймовірність безвідмовної роботи виробу )(zR  і коефіцієнт 

готовності ГК  можна визначити відповідно за формулами [2]: 

)()()(1
)()(

00

0

FТТ
zFzR

ппап

; (3) 

)()()(1
)()0(

00

0

FТТ
FRК
ппап

Г . (4) 

Щодо вище наведеної методики необхідно зазначити таке [2]: 
методику можна застосовувати для виробів, у яких немає індикації 

виникнення відмови, якщо виріб не використовують за призначенням або не 
виконують на ньому робіт з ТО. Така ситуація може бути, наприклад, коли 
літальний апарат знаходиться в стані повсякденної готовності до початку робіт з 
підготовки його до застосування за призначенням або на зберіганні; 

для розв’язання рівняння (1) рекомендовано графічний метод. З цією метою 
рівняння записано у вигляді, зручному для розв’язання: праворуч знаходиться 
функція часу, ліворуч – постійна величина; 

зазначене рівняння має кінцеві корені (один або декілька) незалежно від 
закону розподілу часу безвідмовної роботи виробу. Це означає, що планові відновні 
роботи треба виконувати через кінцевий час. 

У разі експоненційного закону розподілу часу безвідмовної роботи, тобто 
якщо  

te)t(F 1 , (5) 
рівняння (1) можна записати таким чином: 

)1(1
1

)(

)(
00 e

e

exd

F

xxdF
Т

с
с

x

пп
п

пп . (6) 

Або 

)()1(еТ
с
с

пп
п

пп . (7) 

Порядок графічного розв’язання рівняння (7) має бути таким: 
будують графік функції 

)1()( e ; (8) 
обчислюють значення лівої частини (7), тобто  

пп
п

пп Т
с
с

0 ; (9) 

визначають по графіку функції )(  для значення ординати 0  точку )( 0  
на осі абсцис; 

обчислюють оптимальний період, за яким мають бути мінімальні середні 
витрати на ТО виробів БО певного типу, за виразом: 

0
0 . (10) 
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Для виконання розрахунків за (5)…(10) розроблено програмний продукт (рис.) 

у системі автоматизації математичних розрахунків MATLAB. 
Запропоновану методику було використано під час відпрацювання пропозицій 

щодо змін в РО літаків типу МиГ-29. 
Таким чином, з метою підвищення ефективності системи експлуатації ВАТ 

шляхом коригування експлуатаційної документації доцільно використовувати 
запропонований порядок розв’язання задачі з визначення оптимального режиму ТО 
виробу БО за характеристиками його надійності.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Програма розрахунку оптимального періоду ТО виробу БО 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Агамов Л.Г. Кубарь С.В., Храмченко В.А. Методичний підхід щодо формування 
раціонального регламенту технічного обслуговування бортового обладнання 
військової авіаційної техніки. /Зб. наукових праць ДНДІА. Вип. 11(18). – К.: 
ДНДІА, 2015. – С. 142-147. 

2. Барзилович Е.Ю., Каштанов В.А. Некоторые математические вопросы теории 
обслуживания сложных систем. – М.: Сов. радио, 1971. – 272 с. 

3. Барзилович Е.Ю., Каштанов В.А. Организация обслуживания при ограниченной 
информации о надежности системы. – М.: Сов. радио,  
1975. – 136 с. 

 
 

Надійшла до редакції 05.11.2016. 
Рецензент СНС Кубарь С.В. 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2015. Вип. № 11(18) 
 

242 

 

Вимоги до оформлення статті 
Статті, які подаються в редакцію Збірника наукових праць Державного 

науково-дослідного інституту авіації, повинні бути оформлені належним чином, 
якісно відредагованими та відповідати вимогам до фахових публікацій і профілю 
збірника. 

У редакцію подаються: 
два друковані примірники статті українською мовою загальним обсягом до 5 

сторінок (у тому числі список літератури, таблиці, рисунки), надруковані на білому 
папері формату А4 (210 мм×297 мм) з однієї сторони (один із примірників на звороті 
останнього аркушу статті підписується авторами наукової праці); 

акт експертизи щодо можливості використання цих матеріалів у відкритому 
виданні; 

рецензія на статтю за підписом провідного вченого у даному напрямку 
наукових досліджень (бажано доктора наук); 

витяг з протоколу засідання науково-технічної ради установи (підрозділу), на 
якому рекомендовано статтю до друку;  

відомості про авторів із зазначенням прізвища (великими літерами), ім'я, по 
батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, посади та контактного 
телефону. 

Разом зі статтею та вказаними документами (упакованих у прозорому файлі) 
технічному секретарю збірника подається електронна версія статті на дискеті (CD-
диску). 

 
Вимоги до електронної версії статті. 
Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Office Word 2003 чи 

послідуючих версій (шрифт - Times New Roman Cyr, розмір - 14 pt, одинарний 
інтервал). 

 
 
Параметри сторінки — формат А4 (210 мм×297 мм). Поля: зверху, знизу, зліва 

та справа - 1,5 см. Сторінки не нумеруються. Не допускається використовувати 
переноси слів. 
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Порядок оформлення електронної версії статті. 
Текст статті оформляється в такому порядку: 
1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю. 
Порожній рядок. 
2. Прізвище та ініціали авторів (шрифт - курсив, напівжирний), посада, 

почесні звання, наукова ступінь та вчене звання (шрифт - курсив) без абзацного 
відступу, вирівняно по ширині тексту. Кожний автор друкується в окремому рядку. 

Порожній рядок. 
3. Назва статті (ПРОПИСНІ літери напівжирним шрифтом), без абзацного 

відступу, вирівняна по центру. 
Порожній рядок. 
4. Анотація (шрифт - курсив), без слова "анотація", без абзацного відступу, 

відступ зліва 7 см. 
Порожній рядок. 
5. Ключові слова (розмір - 10 pt, шрифт - курсив), розпочинається 

словосполученням "Ключові слова:", без абзацного відступу, відступ зліва 7 см, 
вирівняно по ширині тексту. 

Порожній рядок. 
6. Основний текст статті, абзацний відступ 1,25 см, вирівняно по ширині 

тексту. 
Текст статті повинен містити: 
постановку проблеми;  
актуальність дослідження;  
зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними 

завданнями;  
аналіз останніх досліджень і публікацій;  
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виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття;  

викладення основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів;  

головні висновки, приклади та перспективи використання результатів 
дослідження. 

Одиниці фізичних величин, які використовуються у публікації, повинні 
відповідати системі СІ. 

Формули розміщаються в окремому рядку, в першому стовпчику таблиці без 
обрамлення (ширина першого стовпчика 16,9 см, другого - 1,5 см), вирівняної по 
центру, без абзацного відступу. Для набору формули використовувати вбудований у 
Word редактор формул Equation Editor з наведеними нижче параметрами: 

 
 

 
Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. 

Інші нумерувати не рекомендується. Формули нумеруються послідовно арабськими 
цифрами в круглих дужках у другому стовпчику таблиці (без абзацного відступу, 
вирівняно по правому краю, з центруванням по висоті стовпчика). Додаткові 
порожні рядки перед і після формул не робляться. 

Таблиці повинні готуватись з використанням відповідного інструмента в 
редакторі Word, представлені одним блоком, не розмічені для переносу. Таблиці 
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нумеруються послідовно арабськими цифрами. Зверху вони повинні мати короткий 
заголовок, який складається зі слова "Таблиця ..." з її порядковим номером (в 
окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по правому краю) та назви 
таблиці (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по центру). Примітки 
до таблиці даються тільки в тексті статті. Не доцільно використовувати вертикальні 
надписи у стовпчиках. 

Рисунки до статті створюються у редакторі Word, або вставляються в текст 
статті з використанням зображень (чорно-білі, з градаціями сірого кольору з 
роздільною здатністю не менш 300 dpi), які розміщуються в зовнішніх файлах у 
форматі TIFF, PCX, JPG, BMP (файли із зображенням обов’язково надаються до 
редакції на носії інформації разом з електронною версією статті). Рисунки 
підписуються знизу (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по 
центру), позначають словом "Рис.", з його порядковим номером (нумеруються 
послідовно арабськими цифрами) та вказують назву (пояснювальний підпис) 
рисунку (наприклад: Рис.1. Структурна схема імітатора датчика). 

При написанні статті необхідно вказувати посилання на джерела, матеріали 
або окремі результати які наводяться в тексті статті. Посилання в тексті статті на 
джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним 
двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях  
[1-7]...". 

Порожній рядок. 
7. Список літератури позначають словом "ЛІТЕРАТУРА" (ПРОПИСНІ 

літери напівжирним шрифтом), без абзацного відступу, вирівняно по центру. 
З нового рядку приводиться порядковий номер та бібліографічний опис 

джерела цитованої літератури за порядком посилання у тексті статті (абзацний 
виступ – 0,63 см, вирівнювання по ширині тексту). Кожне джерело друкується в 
окремому рядку. 

Порожній рядок. 
8. У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію збірника та 

рецензент статті (без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю, розмір - 10 pt, 
шрифт курсивом).  

Зразок. Надійшла до редакції 25.10.2016. 
Рецензент: професор Іванов О.С. 

9. На перший сторінці внизу вказується авторська позначка (розмір - 9 pt, без 
абзацного відступу, вирівняно по лівому краю). 

Зразок.  Тимофєєв С.О., 2016 
10. На кожній сторінці статті розміщаються верхні колонтитули (розмір – 

12 pt, шрифт курсивом з підкресленням, без абзацного відсту ( вирівняно по центру). 
Зразок верхнього колонтитула (на наступний рік).  
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