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КОНЦЕПЦІЯ ПІДТРИМАННЯ СПРАВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ  

АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  
НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ 

 
У статті розглянуто можливі шляхи підтримання 
справності та розвитку авіаційних засобів 
ураження Збройних Сил України та запропоновано 
відповідну концепцію їх розвитку на період до    
2025 року 

 
Ключові слова: авіаційні засоби ураження, концепція 

 
Аналіз воєнних конфліктів останніх десятиліть [1] свідчить про важливу роль 

авіації та її вирішальний вплив не тільки на хід локальних бойових дій, а і на 
результат конфлікту в цілому. 

До складу Повітряних Сил Збройних Сил України, Сухопутних військ 
Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України входить 
авіаційна компонента [2], на яку покладаються такі основні завдання: 

охорона державного кордону у повітряному просторі; 
попередження та припинення порушень державного кордону України 

бойовими літальними апаратами інших держав, а, за необхідності, у разі порушення 
ними державного кордону,  їх знищення; 

ведення повітряної розвідки; 
знищення засобів повітряного нападу (ЗПН) противника у польоті;  
прикриття від ударів з повітря важливих об’єктів держави, населення і 

угруповань своїх військ від ударів ЗПН; 
ураження військ і об’єктів противника;  
авіаційна підтримка Сухопутних військ Збройних Сил України та Військово-

Морських Сил Збройних Сил України; десантування повітряних десантів; 
перевезення військ і матеріальних засобів повітрям; 

виконання спеціальних завдань. 
Виконання бойовою авіацією більшості вищенаведених завдань вимагає 

застосування авіаційних засобів ураження (АЗУ) різного призначення.  
АЗУ є однією із основних складових авіаційної техніки, які фактично 

визначають її бойовий потенціал та спроможність виконувати свої завдання за 
призначенням. 

На сьогоднішній день на утриманні Збройних Сил України знаходиться 
широка номенклатура АЗУ, які утворюють систему АЗУ Збройних Сил України:  

некеровані авіаційні ракети різних типів та призначення; 
© Харченко О.В., Пащенко С.В., Тараненко В.В., 2018 
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некеровані авіаційні бомби загального, спеціального і допоміжного 
призначення різних калібрів та принципів дії; 

керовані авіаційні ракети класу “повітря–повітря” малої та середньої дальності 
з інфрачервоними, напівактивними та пасивними радіолокаційними головками 
самонаведення; 

керовані авіаційні ракети класу “повітря–поверхня” різного призначення з 
лазерними напівактивними, телевізійними, пасивними радіолокаційними головками 
самонаведення та радіокомандною системою наведення; 

кориговані авіаційні бомби калібру 500 та 1500 кг з телевізійними та 
лазерними напівактивними головками самонаведення; 

протитанкові керовані ракети; 
авіаційні протичовневі бомби; 
авіаційні торпеди. 
Роль та місце системи АЗУ в Збройних Силах України наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Роль та місце системи АЗУ в Збройних Силах України 

 
Зважаючи на те, що практично всі АЗУ є розробленими і виготовленими до 

1991 року, на сьогодні актуальним і важливим є вирішення проблеми підтримання 
справності та подальшого розвитку АЗУ, які забезпечуватимуть підвищення 
бойового потенціалу тактичних літаків та вертольотів Збройних Сил України та їх 
спроможність виконувати завдання за призначенням в сучасних умовах.  

При цьому, основними проблемними питаннями є: 
зменшення запасів справних АЗУ; 
моральна та технічна застарілість наявного парку АЗУ; 
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підвищення рівня небезпеки застосування наявного парку АЗУ з 
призначеними ресурсними показниками (строками служби, зберігання), які містять 
матеріали спеціальної хімії, у випадку досягнення ними граничного стану; 

невідповідність тактико-технічних характеристик АЗУ та прицільних систем 
сучасним вимогам щодо дальності застосування, точності наведення, можливості 
бойового застосування в будь-який час доби та погодних умовах, реалізації 
принципу “пустив–забув”, можливістю застосування поза зоною дії засобів 
протиповітряної оборони; 

відсутність замкнутого циклу виготовлення АЗУ силами вітчизняних 
підприємств України; 

відсутність технологій щодо розроблення нових зразків АЗУ та їх 
компонентів; 

тривалий термін і висока вартість розроблення нових зразків АЗУ та їх 
випробувань. 

Аналіз керівних документів щодо основних напрямів розвитку АЗУ [3…7] 
свідчить про необхідність розробки програмного документу щодо оптимізації і 
забезпечення підтримання справності та розвитку АЗУ. 

Разом з тим, науково обґрунтований вибір раціональних варіантів 
забезпечення потреб Збройних Сил України в АЗУ та формування пропозицій до 
програм розвитку та модернізації АЗУ повинен здійснюватися на підставі потреб, 
визначених з урахуванням: 

прогнозованого складу літальних апаратів; 
завдань, форм та способів застосування авіації Збройних Сил України; 
наявного парку авіаційних засобів ураження та його стану; 
основних тенденцій створення АЗУ в світі та способів їх застосування; 
об'єктів дії противника, їх характеристик та умов бойового застосування по 

ним АЗУ; 
можливостей підприємств промисловості щодо розроблення (модернізації) 

АЗУ та дороблення систем керування озброєнням носіїв; 
фінансово-економічних можливостей держави; 
стану військово-технічного співробітництва  з іншими країнами світу. 
При цьому, можливими шляхами (рис. 2) забезпечення потреб Збройних Сил 

України  в АЗУ є [8…12]: 
 продовження встановлених ресурсних показників (строків служби, строків 

зберігання) авіаційним засобам ураження;  
 модернізація авіаційних засобів ураження та прицільних систем; 
 закупівля необхідної номенклатури АЗУ і прицільних систем та дообладнання 

ними літальних апаратів Збройних Сил України:  
освоєння власного виробництва АЗУ –  створених силами тільки національних 

підприємств;    вироблених   за   ліцензією;  створених  в   кооперації  з    іноземними 
партнерами; 
запровадження АЗУ закордонного виробництва. 
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Рис. 2. Шляхи забезпечення потреб Збройних Сил України  

в авіаційних засобах ураження 
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На сьогодні забезпечення справності, модернізація та розробка нових АЗУ 
силами підприємств промисловості України є найбільш прийнятним, оскільки їх 
реалізація дозволить, окрім названого, забезпечити справність наявних АЗУ шляхом 
використання сучасних технологій та виконання робіт щодо продовження 
призначених ресурсних показників (строків служби, строків зберігання), освоєння 
ремонту, імпортозаміщення, а також запровадження базових і критичних технологій 
щодо розроблення, виготовлення, випробовування, серійного виробництва, 
експлуатації та ремонту, утилізації нових АЗУ. При цьому буде забезпечено 
замкнений цикл виробництва АЗУ в Україні.  

З метою системного обґрунтування основних пріоритетів, шляхів і напрямів 
підтримання справності та подальшого розвитку АЗУ Збройних Сил України, які 
забезпечуватимуть підвищення бойового потенціалу тактичних літаків і вертольотів 
Збройних Сил України та їх спроможність виконувати завдання за призначенням 
Державним науково-дослідним інститутом авіації розроблено Концепцію 
підтримання справності та розвитку авіаційних засобів ураження Збройних Сил 
України на період до 2025 року, згідно з якою заходи з підтримання справності та 
розвитку АЗУ Збройних Сил України на період до 2025 року пропонується 
здійснювати в два етапи. 

На першому етапі (до кінця 2022 року): 
проведення комплексу робіт (заходів) із продовження встановлених ресурсних 

показників (строку служби, строку зберігання) усіх видів наявних АЗУ; 
освоєння ремонту окремих компонентів усіх видів АЗУ; 
імпортозаміщення агрегатів та освоєння їх серійного виробництва за 

замкнутим циклом силами вітчизняних підприємств. 
Щодо некерованих авіаційних ракет: 
завершення ДКР з розроблення ракети калібру 80 мм; 
підготовка їх серійного виробництва та закупівля, у разі прийняття 

відповідного рішення, у визначених обсягах. 
Щодо керованих авіаційних ракет класу “повітря – повітря”: 
визначення технічного стану складових частин ракет, які не контролюються 

автоматизованими системами контролю в процесі експлуатації; 
виконання ДКР з модернізації і розроблення ракет та оснащення їх новими 

активними радіолокаційними й інфрачервоними головками самонаведення. 
Щодо керованих авіаційних ракет класу “повітря – поверхня”: 
визначення можливості їх застосування з інших літаків-носіїв; 
виконання ДКР з модернізації протирадіолокаційних ракет та розроблення 

протитанкового ракетного комплексу. 
Щодо керованих (коригованих) авіаційних бомб: 
виконання ДКР з розроблення керованих (коригованих) авіаційних бомб 

модульної конструкції з різними типами головок самонаведення за принципом 
“пустив – забув”; 

визначення потреби в нових зразках АЗУ усіх типів і прицільних систем для їх 
застосування та розроблення оперативно-тактичних вимог до них. 
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На другому етапі (2022 … 2025 роки): 
1. Виконання ДКР з розроблення: 

нових некерованих авіаційних ракет; 
нової керованої авіаційної ракети класу “повітря–повітря” ближнього 

повітряного бою; 
нових керованих авіаційних ракет класу “повітря–поверхня” та прицільних 

систем для їх застосування; 
нових керованих (коригованих) авіаційних бомб, бойових частин різного 

калібру для них та підривних пристроїв, а також прицільних систем для їх 
застосування. 
2. Підготовка серійного виробництва нових АЗУ; 
3. Закупівля нових АЗУ у визначених обсягах. 

При виконанні заходів з підтримання справності та розвитку авіаційних 
засобів ураження Збройних Сил України на період до 2025 року необхідно 
враховувати: 

поточні і перспективні потреби Збройних Сил України в АЗУ, можливості 
підприємств промисловості України та прогнозовані фінансові ресурси держави; 

раціональний розподіл і концентрацію ресурсів на найбільш пріоритетних 
напрямках розвитку АЗУ; 

реалізацію стратегії планування модифікацій і поетапного удосконалення 
АЗУ; 

раціональне поєднання модернізації існуючих АЗУ з розробкою нових; 
технологічну незалежність щодо розробки і серійного виробництва АЗУ 

силами вітчизняних підприємств; 
використання наявних науково-технічних напрацювань; 
уніфікацію АЗУ і їх компонентів. 
При формуванні програм розроблення АЗУ повинні розглядатися не окремі 

зразки АЗУ, а сукупність АЗУ одного типу на весь програмний період. 
Вибір найбільш раціональних АЗУ повинен здійснюватися за критерієм 

“ефективність – вартість”. 
Таким чином, реалізація Концепції забезпечить: 
незалежність виробництва АЗУ різних типів і призначення для потреб 

Збройних Сил України; 
підвищення бойового потенціалу тактичних літаків та вертольотів Збройних 

Сил України за рахунок оснащення новими керованими (коригованими) АЗУ, 
дороблення систем керування зброєю, оснащення новими (модернізованими) 
прицільними системами та забезпечення можливості застосування нових АЗУ в 
будь-який час доби та метеоумовах, з дальностей, які знаходяться поза зоною дії 
вогневих засобів протиповітряної оборони противника, реалізацією принципу 
“пустив – забув”; 

розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу України із 
запровадженням на них базових і критичних технологій щодо розроблення, 
виготовлення, випробовування, серійного виробництва, експлуатації та ремонту, 
утилізації АЗУ; 
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поглиблення військово-технічного співробітництва з іноземними 
розробниками АЗУ в частині розроблення і закупівлі АЗУ (їх компонентів) та 
прицільних систем, технологій виготовлення окремих компонентів АЗУ і 
прицільних систем. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Грозное небо. Авиация в современных конфликтах/Барабанов М.С., Ермаков А.С., 

Коновалов И.П.,  под  ред. Бондарева В.Н.. –  М.:  Центр анализа  стратегий  и 
технологий, 2018. – 256 с.  

2. Електронний ресурс/ Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/. 
3. Воєнна доктрина України: Президента України  № 555/2015 від 24 вересня 2015 р.    
    Електронний ресурс/ Режим доступу: http://president.gov.ua/. 
4. Стратегічний     оборонний    бюлетень    України:   Указ     Президента    України 
    №  240/2016   від  6  червня  2016 р.   Електронний ресурс/ Режим доступу:  
    http://president.gov.ua/. 
5. Павловський І.В. Стратегічний оборонний бюлетень України – правова основа 

реформування Збройних Сил і вдосконалення військово-технічної політики 
України (перебіг виконання, завдання на майбутнє, труднощі) // Наука і оборона. 
– 2018. – №2. – С. 11-21. 

6. Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року. 
Електронний ресурс/ Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/. 

7. Про схвалення Основних напрямів розвитку ОВТ на довгостроковий період: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України №398-р від 14 червня 2017 р. 
Електронний ресурс/ Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/. 

8. Харченко О.В., Пащенко С.В. Шляхи глибокої модернізації та переозброєння 
авіаційної техніки Збройних Сил України // Зб. наук. праць. – К.: ДНДІА, 2014. – 
Вип. 10(17). – С. 6-15. 

9. Харченко О.В., Пащенко С.В. Проблемні питання експлуатації, розвитку та 
модернізації авіаційної техніки Збройних Сил України // Зб. наук. праць. – К.: 
ДНДІА, 2015. – Вип. 11(18). – С. 6-10. 

10. Харченко О.В., Пащенко С.В., Тараненко В.В. Шляхи оснащення літальних 
апаратів Збройних Сил України високоточними засобами ураження та 
методологічні аспекти їх розроблення // Наука і оборона. – 2015. – №3/4. – С. 74-
78. 

11. Харченко О.В., Пащенко С.В. Методологія підтримання справності та льотної    
придатності авіаційної техніки державної авіації// Зб. наук. праць. – К.: ДНДІА, 
2017. – Вип. 13(20). – С. 6-10. 

12. Демидов Б.А., Луханин М.И., Величко А.Ф., Науменко М.В. Системная 
методология планирования развития, предпроектных исследований и внешнего 
проектирования вооружения и военной техники: Монография/ Демидов Б.А., 
Луханин М.И., Величко А.Ф., Науменко М.В.; под ред. Демидова Б.А.. – К.: ИД 
“Стилос”, 2011. – 464 с. 

 
Надійшла до редакції: 27.11.2018 
Рецензент: ДТН Мавренков О.Є. 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018. Вип. № 14(21) 
 

13 

УДК 623.745 (2+3+4+519) 
 
КОЦУРЕНКО Ю.В., провідний науковий співробітник, кандидат військових наук, 
доцент, старший науковий співробітник 
БОГОСЛАВЕЦЬ С.О., провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник 
 

ПІДХІД ДО ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ТАКТИКИ РОДІВ АВІАЦІЇ НА 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ,  

ЩО ДІЮТЬ В ЇХ ІНТЕРЕСАХ  
 
На основі аналізу умов і параметрів виконання 
основних бойових завдань тактичних літаків 
різних родів авіації сформовано підхід до оцінки їх 
впливу на технічні вимоги до розвідувальних 
безпілотних авіаційних комплексів, що діють в їх 
інтересах 
 
Ключові слова: бомбардувальник, штурмовик, винищувач, літак-
розвідник, безпілотний  літальний апарат, безпілотний авіаційний 
комплекс, основні бойові завдання, льотно-технічні характеристики, 
особливості виконання бойових завдань 
 

Аналіз тенденцій розвитку авіації Повітряних Сил Збройних Сил України 
свідчить, що до пріоритетних напрямків цього процесу належить застосування 
змішаних тактичних груп у складі пілотованих та безпілотних літаків, а також 
виконання завдань розвідки на підставі сучасних інформаційних технологій [1]. 

Проблемі вибору типів розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 
(БпАК) для потреб Збройних Сил України та способів їх застосування присвячено 
значну кількість наукових робіт різних авторів. Зокрема в статті [2] проаналізовано 
основні тенденції розвитку та застосування розвідувальних безпілотних літальних 
апаратів в сучасних мережоцентричних та гібридних війнах. У роботі [3] 
обґрунтована доцільність застосування безпілотних літальних апаратів для 
здешевлення перевірки параметрів радіолокаційних засобів зенітних ракетних 
комплексів на відповідність вимогам. В статті [4] запропоновано тактичну модель для 
системи підтримки прийняття рішень при виборі БпАК для потреб Збройних Сил 
України. Але вивчення змісту цих та інших робіт показує, що безпосередньо проблемі 
врахування впливу на вимоги до БпАК особливостей бойового застосування 
пілотованих літаків достатньої уваги не приділено. Тому вивчення проблеми 
формування підходу щодо врахування впливу тактики виконання бойових завдань 
літаками різних родів авіації на технічні вимоги до БпАК, що діють в їх інтересах, є 
актуальним завданням. 

У даний час до складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України входять 
роди бойової авіації: бомбардувальна, штурмова, винищувальна та розвідувальна. 
На озброєнні бомбардувальної авіації перебувають літаки Су-24М, штурмової – 
літаки Су-25, винищувальної – літаки МиГ-29 і Су-27, розвідувальної – літаки-
розвідники Су-24МР [5]. 

 Коцуренко Ю.В, Богославець С.О., 2018 
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БпАК, що діють в інтересах літаків указаних родів авіації, за своїми 
властивостями повинні відповідати потребам забезпечення ефективного бойового 
застосування тактичних літаків. Це сприятиме виникненню явища синергізму, тобто 
взаємного підсилення ефективності дії кожного з сумісно діючих типів літальних 
апаратів [6]. 

Для формування підходу щодо врахування впливу тактики виконання бойових 
завдань літаками різних родів авіації на технічні вимоги до БпАК, що діють в їх 
інтересах, доцільно зосередити увагу на тактичних літаках одного з родів авіації, 
наприклад, на бомбардувальниках. При цьому, спочатку необхідно визначити 
інформаційні потреби екіпажів літаків під час виконання бойового польоту. 

Бойове застосування тактичних літаків характеризується: основними етапами 
виконання бойового польоту (бойового завдання), під час яких екіпажу літака 
потрібна певна інформація або результат взаємодії з БпАК, що діє в його інтересах; 
основними об'єктами дії; величиною тактичного радіусу дії, а також особливістю 
виконання типових бойових завдань. 

Ця інформація стосовно бомбардувальників, яка отримана з використанням  
змісту статті [7], приведена на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Основні етапи бойового польоту бомбардувальника для ураження 

наземного об’єкту у взаємодії з розвідувальним БпАК 
 
Формування переліку технічних вимог до БпАК, що діє в інтересах 

бомбардувальника, може бути виконане шляхом аналізу змісту показників бойової 
ефективності застосування бомбардувальника по наземним (морським) об’єктам на 
кожному етапі бойового польоту. 

Одним з можливих узагальнених показників бойової ефективності 
застосування бомбардувальника по наземним (морським) об’єктам є ймовірність 
виконання бойового завдання РБЗ, яку, з урахуванням схеми на рис. 1 та тактичної 
моделі [8], можна представити в такому вигляді  

 
ОБTУРВРЕБППОБЗ DRприРРРРР , ,                             (1) 

ЛБЗ 

Ціль 

Н=5-6 км 

Н=50-200 м 

1 етап.  Зліт, набір 
висоти, шикування 
бойового порядку, 
політ до лінії 
бойового зіткнення 
(ЛБЗ) 

2 етап. Подолання протидії 
протиповітряної оборони 
(ППО) та протидії засобів 
радіоелектронної боротьби 
(РЕБ) противника в 
тактичній глибині 

3 етап. Подолання протидії 
ППО та РЕБ противника в 
оперативно-тактичній та 
оперативній глибині на 
гранично малій висоті, 
вихід на ціль 

4 етап. Атака цілі з 
ходу та повторні 
атаки після 
виконання простих 
та складних маневрів, 
вихід на зворотний 
маршрут 
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де ППОР  – ймовірність подолання протидії засобів протиповітряної оборони (ППО) 
противника;  РЕБР  – ймовірність подолання протидії засобів радіоелектронної 
боротьби (РЕБ) противника; ВР  – ймовірність виходу на ціль та її атаки з ходу;  

УРР  – ймовірність ураження цілі; TR  – тактичний радіус дії; ОБD  – протяжність 
маршруту польоту до об’єкта дії. 

Формула для розрахунку ймовірності подолання протидії засобів ППО 
противника ППОР  має такий загальний вигляд [9]: 

ВАЗРКЗАППО РРРР ,                                                 (2) 
де ЗАР  – ймовірність подолання протидії засобів зенітної артилерії (ЗА) противника; 

ЗРКР  – ймовірність подолання протидії зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) 
противника; ВАР  – ймовірність подолання протидії винищувальної авіації (ВА) 
противника. 

Відповідно до опису тактичної моделі оцінки ефективності подолання 
протидії різних типів засобів ППО наведені вище часткові показники залежать від 
таких основних характеристик: 

),,,,( 1iiефСТРiефСТРiЗАiЗАЗАЗА WНDYХРР ,                                    (3) 
де iЗАiЗА YХ ,  – координати і-го засобу ЗА противника; iефСТРiефСТР НD ,  – дальність та 
висота ефективної стрільби і-го засобу ЗА противника; iW1  – ймовірність ураження 
бомбардувальника однією чергою і-го  засобу ЗА противника; і = 1,2,3, ... , n, n – 
кількість засобів ЗА противника, які можуть прийняти участь в обстрілі 
бомбардувальника; 

),,,,,,,( 1 jjjмінСТРjмаксСТРjмаксСТРjмаксСТРjЗРКjЗРКЗРКЗРК WННDDYХРР ,         (4) 
де jЗРКjЗРК YХ ,  – координати j-го ЗРК противника; jмінСТРjмаксСТР DD ,  – максимальна та 
мінімальна дальність стрільби j-го ЗРК противника; jмінСТРjмаксСТР НН ,  – максимальна 
та мінімальна висота стрільби j-го ЗРК противника; iW1  – ймовірність ураження 
бомбардувальника одним пострілом j-го  ЗРК противника; j = 1,2,3, ... , m, m – 
кількість засобів ЗРК противника, які можуть прийняти участь в обстрілі 
бомбардувальника; 

),,,( 1 kpkмаксСТРkBkВВАВА WDPDРР ,                                        (5) 
де kBkВ PD ,  – дальність та ймовірність виявлення бомбардувальника  k-м 
винищувачем противника; kмаксСТРD – максимальна дальність стрільби k-го 
винищувача противника; kpW1 – ймовірність ураження бомбардувальника одним 
пуском ракети k-го  винищувача противника; k = 1,2,3, ... , l, l – кількість 
винищувачів противника, які можуть прийняти участь в обстрілі бомбардувальника. 

Аналіз даних, наведених на рисунку 1, та змісту показників ефективності, у 
виразах (1)...(5), дозволяє сформувати перелік основних технічних вимог до БпАК, 
що діють в інтересах тактичних бомбардувальників. 

 
На першому етапі польоту повинна бути реалізована вимога до БпАК щодо 

необхідності забезпечення величини тактичного радіусу дії не менше, ніж у 
бомбардувальника.  Крім  того,  на  цьому  етапі  повинні  бути  визначені  діапазони  
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висот і швидкостей, при яких може бути досягнуто потрібне значення тактичного 
радіусу дії, а також необхідні тривалість польоту та підлітний час до об’єкту 
розвідки. 

На другому етапі польоту БпАК та його обладнання повинні забезпечувати 
визначення: 

місцеположення наземних засобів ППО противника в тактичній глибині, які є 
небезпечними для бомбардувальника, та їх типи; 

основні типи винищувачів противника, які можуть атакувати 
бомбардувальник в тактичній глибині, та найбільш імовірні напрями їх атак; 

місцеположення наземних і повітряних засобів РЕБ противника в тактичній 
глибині, які можуть протидіяти обладнанню та екіпажу бомбардувальника, їх 
основні характеристики. 

На третьому етапі польоту БпАК та його обладнання повинні забезпечувати 
визначення характеристик тих же чинників, що і на другому етапі польоту, але в 
оперативно-тактичній та оперативній глибині. 

На четвертому етапі польоту БпАК та його обладнання повинні забезпечувати 
визначення характеристик тих же чинників, що і на другому та третьому етапах 
польоту, але стосовно об’єктових засобів ППО і РЕБ противника. Крім того, на 
даному етапі бойового польоту повинно бути визначено вимоги до тактико-
технічних характеристик (ТТХ) засобів розвідки цілей, засобів передавання 
інформації про цілі та засобів цілевказання БпАК. 

На п’ятому етапі польоту БпАК та його обладнання повинні забезпечувати 
визначення характеристик тих же чинників, що і на другому та третьому етапах 
польоту, але у зворотному порядку.  

Виходячи з наведеного, методичний підхід до врахування впливу тактики 
виконання бойових завдань літаками різних родів авіації на технічні вимоги до 
безпілотних авіаційних комплексів, що діють в їх інтересах, можна представити у 
вигляді узагальненого алгоритму, який приведено на рисунку 2. 

Його сутність полягає в такому. 
По-перше, відповідно до необхідного роду авіації обирається тип тактичного 

літака, в інтересах якого буде діяти перспективний БпАК. 
По-друге, з використанням нормативно-методичних документів та бойового 

досвіду формуються основні етапи бойового польоту обраного типу літака та 
уточнюється їх зміст і значення основних параметрів (вигляд траєкторії у проекціях 
на горизонтальну та вертикальну площини, швидкості та висоти польоту, зміст 
потрібної екіпажу інформації про оперативно-тактичну обстановку тощо). 

По-третє, формулюються узагальнені та часткові показники ефективності 
бойового застосування тактичного літака, приклади яких приведені у виразах 
(1)...(5). 
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Рис. 2. Узагальнений алгоритм урахування впливу тактики виконання бойових 
завдань тактичними літаками на технічні вимоги до БпАК  

що діють в їх інтересах 

Вибір типу тактичного літака відповідно родів авіації 
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По-четверте, на основі даних змісту та характеристик етапів бойового польоту 
та змісту зазначених показників ефективності бойового застосування тактичного 
літака виконується послідовне формування переліку та значень технічних вимог до 
БпАК, що повинен діяти у його інтересах. 

По-п’яте, вказані дії повторюються для інших типів літаків других родів 
авіації. 

По-шосте, виконується узагальнення технічних вимог до БпАК, який повинен 
забезпечувати різні типи літаків, що належать до різних родів авіації. 

У разі, якщо перспективний БпАК повинен забезпечувати лише один або 
обмежену кількість типів тактичних літаків, то узагальнення технічних вимог до 
вказаного БпАК здійснюється у відповідному обсязі. 

Таким чином, наведений підхід до врахування впливу тактики виконання 
бойових завдань літаками різних родів авіації на технічні вимоги до безпілотних 
авіаційних комплексів, що діють в їх інтересах, може бути використаний під час 
формування тактико-технічних вимог до БпАК для потреб Збройних Сил України. 
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Модернізація бойових літальних апаратів (ЛА) шляхом заміни застарілого 
бортового обладнання (БО) на сучасні зразки є важливим напрямом підтримання 
необхідного рівня ефективності та потенціалу авіації Збройних Сил України [1].  

Перехід на мікропроцесорну елементну базу систем БО, що відбувається 
останнім часом, суттєво розширює кількість виробників та конкурентних зразків для 
вибору і, відповідно, кількість можливих варіантів складу БО. Вже у найближчий 
час існуючими методичними засобами, в умовах сотень і тисяч конкуруючих 
альтернативних варіантів буде неможливо забезпечити надійну обґрунтованість 
(безсумнівну аргументованість) обраного варіанту БО [1…5]. Це може вкрай 
негативно вплинути на виконання планів держави щодо модернізації парку бойових 
ЛА Збройних Сил України. 

Системне подолання цієї ситуації полягає, на наш погляд, у реалізації 
багатокритеріального підходу до проблематики вибору. У цьому підході функція 
методичного апарату зводиться до виділення з множини можливих варіантів тих 
альтернатив, що не мають переваг перед іншими, а функція безпосереднього вибору 
серед залишених конкурентних варіантів покладається на Замовника. 

Метою цієї статті є представлення результатів досліджень авторів щодо 
виявленої закономірності застосування різних методик багатокритеріального вибору 
для зазначеної предметної області. 

Формально задачу вибору складу БО при модернізації бойових ЛА можна 
представити сукупністю двох основних елементів 

I,ДΩ , (1) 

де ДΩ  – множина n - мірних векторів допустимих варіантів складу БО iX  ( .N.i .1 )  
 

© Дудкін І.П., Єрко В.Б., Бабкіна Т.В., 2018 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018.Вип. № 14(2) 
 

20 

та відповідних їм M - мірних векторів параметрів iA  (значення компонент iA  
визначається векторами характеристик ja  конкретних зразків БО jx , з яких саме 
здійснюється вибір ( n..j .1 )); I  – система переваг Замовника, за якою здійснюється 
вибір варіантів БО, тобто множина відношень переваги одного варіанта БО над 
іншим ( jXiX ) за їх показниками iA , jA . 

Отже, завдання вибору полягає у визначенні множини таких результуючих 
варіантів *

EΩ  БО бойових ЛА, які є найкращими у множині ДΩ  допустимих 
варіантів відносно системи переваг Замовника I . 

Особливостями задачі, що розглядається, є: властивості зразків БО описано 
однією системою тактико-техніко-економічних характеристик; відсутні 
випадковості, невизначеності, неповнота інформації про характеристики зразків БО; 
розглядаються конкурентні за технічними можливостями та вартісними 
характеристиками зразки БО; бойовий ЛА розглядається як зразок озброєння та 
військової техніки, тому неможливо зведення системи переваг Замовника до 
забезпечення економічної ефективності. 

В якості основної робочої гіпотези обрано ту, що розв’язання завдання (1) 
можливе шляхом використання при реалізації етапів багатокритеріального вибору у 
рамках підходу Парето об’єктивних закономірностей в предметній області, що 
розглядається.  

Розроблена авторами спеціалізована методика [6] є спільним та узгодженим 
використанням: методики формування векторного критерію вибору для умов, що 
розглядаються; подальшим розвитком методів послідовної оптимізації для області 
багатокритеріального вибору складу БО бойових ЛА при їх модернізації; методики 
формування результуючої множини варіантів вибору складу БО бойових ЛА при їх 
модернізації на базі відомих методів використання апріорної інформації при 
багатокритеріальному виборі (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структурно-логічна схема спеціалізованої методики з визначення        
множини результуючих варіантів *
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Для порівняння розглядалися: методики вибору із використанням цільової 
точки; методики вибору із завданням пріоритетів часткових критеріїв; методики 
вибору із використанням згортки критеріїв, які дозволяють упорядкувати варіанти 
множини Парето [7] та є найбільш застосованими на практиці (рис.2). 

Для відображення результатів вибору було використано графік відношення 
порядків, за яким для варіантів, які упорядковані за однією методикою, 
зображується їх порядок за іншою. У цьому випадку близькість до діагоналі графіків 
відповідає узгодженості результатів вибору за методиками, що розглядаються, 
сильне відхилення від діагоналі відповідає значній різниці у результатах вибору.  

Розглядався випадок заміни 6 систем з 3 можливих варіантів обладнання для 
кожної системи. При цьому множина допустимих варіантів складає 4374 одиниць, а 
множина Парето – 34 варіанта. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Графіки відношення порядків обраних варіантів модернізації БО             
літака типу Су-24МР 

 
 – методика вибору із використанням цільової точки;  –  методика вибору із 

завданням пріоритетів часткових критеріїв;  –  методика вибору із використанням 
згортки критеріїв;  –  методика вибору, що розроблена в дослідженні. 

Встановлено, що для зазначеного випадку, результати застосування всіх 
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методик, що розглядалися, не мають значної різниці (I).  
При цьому, навіть зміна цільової точки, схеми пріоритетів часткових 

критеріїв, співвідношення вагових коефіцієнтів не призводять до значної зміни 
ситуації (II). 

Отже, за невеликою кількістю варіантів БО в множині Парето-варіантів та їх 
незначною відмінністю за характеристиками застосування розробленої методики не 
є необхідним.  

У разі вибору при наявності більшої кількості варіантів БО ситуація 
кардинально змінюється. Так, при виборі 6 систем 6n  із 6 можливих зразків 
обладнання 6m  у кожній кількість можливих варіантів –  більше 3,3·107, а у 
множині Парето –  114 варіантів. Спостерігається явна різниця у результатах вибору 
за різними методиками (ІІІ). При цьому, на відміну від розробленої методики, 
незначна модифікація додаткової інформації при виборі призводить до значної 
відмінності у результатах (ІV). 

Також більша кількість обчислювальних процедур для розробленої методики 
у випадках І та ІІ, ніж інших методик відносно результату не є виправданою, але для 
випадку ІІІ та ІV збільшення кількості операцій для обробки інформації забезпечить 
стійкий результат вибору. З’ясовано [8], що межею виникнення цього ефекту для 
випадку модернізації 6 бортових систем літака Су-24МР 6n  при виборі з 3 
можливих зразків обладнання для кожної системи 3m  є наявність у множині 
Парето понад 60 варіантів 60~N  БО. 

За результатами застосування запропонованої методики визначено, що 
результуючим варіантом складу БО при модернізації літака-розвідника Су-24МР є: 
інфрачервона сканувальна система типу CAI-8601; аварійно-експлуатаційний 
реєстратор польотної інформації типу БУР-4-1; лінійкова цифрова камера планового 
знімання типа 3-DAS-1; кадровий АФА типу RC-30/UAG; РЛС бокового огляду 
типу ІEWCS CHALS-X (РР); станція Р і РТР типу TRC 290/600.  

Отриманий результат, з одного боку, підтверджує наявність принципових 
обмежень застосування відомих методик вибору, а з іншого - вказує на ризик 
зовнішнього негативного впливу, пов’язаного з визначенням саме методики 
проведення багатокритеріального вибору: коштом обрання тієї чи іншої методики 
вибору в галузі модернізації БО існує можливість зовнішнього впливу на кінцевий 
результат одержання варіанту модернізації, який не буде задовольняти інтереси 
Замовника. 

Для запобігання прояву цього ризику в сфері модернізації БО бойових ЛА 
необхідним є застосування методик багатокритеріального вибору, які не потребують 
введення додаткової зовнішньої інформації в процедуру її обробки про варіанти 
(методик, спеціалізованих для цієї предметної галузі), насамперед у випадках, коли 
потужність множини Парето-варіантів буде перевищувати кількість часткових 
критеріїв вибору. 

При цьому, збільшується кількості операцій обробки інформації (операцій 
порівняння, арифметичних операцій), що необхідні для реалізації розробленої 
спеціалізованої методики вибору ...1Q  

RmmmmRNNNRmmnNRmnQ nnn !!~~~2!12~,,,sup 2
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у порівнянні з методикою вибору на базі згортки часткових критеріїв ...2Q  
 

RmmmmmmnNRmnQ nnn !!!12~,,,sup 2

2
11

2 .                             (3) 
Але збільшення кількості операцій з обробки інформації не є визначальним навіть 
для існуючого рівня розвитку обчислювальної техніки й не може розглядатися як 
вагомий аргумент на користь універсальних методик у порівнянні із 
спеціалізованими. 

Висновки. На прикладі модернізації літака-розвідника Су-24МР досліджено 
можливості розробленої методики у порівнянні з відомими аналогами (завдання 
цільових точок, пріоритетів та згорток часткових критеріїв) [7]. 

Важливими перевагами наведеної у статті методики є: незалежність 
результатів вибору від додаткової зовнішньої інформації, можливість підвищення 
ступеня автоматизації вибору без зменшення ролі і значення людини у процесі 
вибору. 

Принциповим обмеженням запропонованої методики є: залежність від 
формату векторного критерію вибору; значно більший обсяг необхідних обчислень 
у порівнянні з іншими методиками; спеціалізована придатність тільки для галузі 
модернізації бойових ЛА. 
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СПОСІБ АВТОНОМНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ВИСТАВКИ БЕЗПЛАТФОРМНИХ 

ІНЕРЦІАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІЗ ПОПЕРЕДНІМ 
АВТОКАЛІБРУВАННЯМ ІНЕРЦІАЛЬНИХ ДАТЧИКІВ 

 
Запропоновано спосіб автономної початкової 
виставки безплатформних інерціальних 
навігаційних систем (БІНС )із попереднім авто 
калібруванням інерціальних датчиків первинної 
інформації (датчиків кутової швидкості і 
акселерометрів) при задаванні серії фіксованих 
обертів блока датчиків навколо вертикальної та 
горизонтальної осей за допомогою спеціального 
поворотного пристрою. Встановлено суттєву 
перевагу цього способу за точністю виставки 
перед відомим двовекторним способом. 
 
Ключові слова: безплатформні інерціальні навігаційні системи, 
акселерометри, датчики кутової швидкості, автономна 
початкова виставка, автокалібрування  датчиків 

 
У теперішній час БІНС, які мають суттєві переваги за масою, габаритами та 

енергоспоживанням, у порівнянні з платформними ІНС,  знаходять все більше 
застосування у складі бортового обладнання літальних апаратів.  Необхідним етапом 
передстартової підготовки БІНС літальних апаратів є початкова виставка – 
визначення початкової орієнтації прямокутного координатного тригранника 
OX1Y1Z1  зв’язаного з осями чутливості інерціальних датчиків, відносно опорного 
координатного базису, у якості якого доцільно використовувати географічний базис 
ONHE. Точність передпольотної початкової виставки БІНС суттєво впливає на якість 
навігаційного забезпечення літальних апаратів у польоті. 

Відомо, що для визначення взаємної кутової орієнтації двох координатних 
тригранників необхідно знати проекції на вісі цих тригранників, як мінімум, двох 
неколлінеарних векторів [1]. У задачі автономної початкової виставки БІНС на 
нерухомій основі у якості таких векторів можна використовувати вектор кутової 
швидкості обертання Землі, складові яких у базисі OX1Y1Z1  вимірюються 
акселерометрами і датчиками кутової швидкості.  

 
© Захарін Ф.М., Пономаренко С.О, Карнаух Т.І., 2018 
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Для відомого двовекторного  способу  автономної    початкової    виставки   
БІНС [4] оцінка матриці направляючих косинусів Ñ̂ , що характеризує перетворення    
від осей   географічного  тригранника   ONHE  до  осей   тригранника OX1Y1Z1,  
розраховується за такою формулою: 
                                                             EHN

~
,

~
,

~
Ĉ ,                                                    (1) 

 
де       ;

~
/

~~
11N   ;

~
/

~~
22H      ;

~
/

~~
33E      a~~a~

~
1 ;     a~~~

2 ; 

a~  і ~   – вектори-стовбці показань акселерометрів і датчиків кутової швидкості БІНС 
при вимірюванні вектора уявного прискорення (рівного за модулем і протилежного 
за знаком вектору прискорення сили тяжіння) і вектора кутової швидкості обертання 
Землі;   × – символ векторного здобутку;  ³

~
 – модуль вектора-стовбця  ³

~
. 

Аналіз показує, що для оцінки погрішностей відомого способу автономної 
початкової виставки БІНС на нерухомій основі можна використати такі формули: 

                                                     

,
g
a

;
g
a

;
cos

tg
g
a

E

N

0ç

E
0

H

                                        (2) 

де ,,  – похибки  оцінок кутів Ейлера (курсу, тангажу і крену), які 
відповідають матриці направляючих косинусів Ĉ ; 

E
,à,à,à EHN  – систематичні 

погрішності акселерометрів і датчиків кутової швидкості, приведені до осей 
географічного базису;  ç – кутова швидкість обертання Землі; g і 0 – модуль 
прискорення сили тяжіння і географічна широта точки О. 
 Аналіз показує, що точність автономної початкової виставки БІНС може бути  
суттєво підвищена з використанням запропонованого способу виставки із 
попереднім калібруванням інерціальних датчиків, в основу якого покладено ефект 
зміни орієнтації осей чутливості датчиків відносно опорних векторів прискорення 
сили тяжіння та кутової швидкості обертання Землі за рахунок відповідних обертів 
блоку датчиків відносно географічного координатного базису, які реалізуються за 
допомогою спеціального поворотного пристрою.  

 Передбачається, що з рухомою платформою поворотного пристрою, на якій 
розміщено блок інеціальних датчиків, зв’язана установочна система координат 
OXYZ,  а сам пристрій забезпечує оберти платформи на задані фіксовані кути 
відносно опорного географічного базису ONHE. Орієнтація тригранника OX1Y1Z1 
відносно установочної системи координат OXYZ характеризується заданою 
матрицею направляючих косинусів Q. Для калібрування інерціальних датчиків 
пропонується виконати дві серії обертів платформи  з блоком датчиків. 
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Перша серія обертів призначена для калібрування датчиків кутової швидкості, 
модель показань яких приймається у такому вигляді: 

                                    ~                                                                   (3) 
де  – вектор-стовбець складових кутової швидкості обертання Землі, що 
вимірюються датчиками, по вісям тригранника OX1Y1Z1;  ³ – вектори-стовбці 
систематичних і випадкових (шумових) складових помилок датчиків кутової 
швидкості. 
 Для цієї серії обертів платформи передбачається, що вихідна орієнтація осі OZ 
установочної системи координат близька до вертикальної, а вихідна орієнтація осі 
OX установочної системи координат близька до зворотнього напрямку осі ОЕ 
географічного базису, причому ступінь близькості не є критичним і може складати 
одиниці градусів. 
 Для вихідного положення платформи за показаннями акселерометрів à~  і 
датчиків кутової швидкості ~ , перерахованими на вісі установочної системи 
координат OXYZ з використанням заданої матриці Q, за допомогою алгоритму (1) 
знаходиться оцінка Ñ~  матриці направляючих косинусів С, яка характеризує 
орієнтацію установочної системи координат відносно базису ONHE. Погрішності 
цієї оцінки характеризуються значеннями помилок за кутами Ейлера 

)1(
0

)1(
0

)1(
0 ,, . Далі виконується серія із n обертів платформи навколо 

вертикальної осі OZ установочної системи координат на заданий кут δ кожен оберт. 
Для всіх орієнтацій платформи, включаючи вихідну, фіксуються вектори-стовбчики 
показань датчиків кутової швидкості .n,...,1,0³,~

³  Рекомендуються наступні 
значення параметрів серії обертів [ðàä] /8 , n=4. 
 Для кожної орієнтації платформи формується вектор-стовбець спостережень 
                                                           pii

~~y
i

,                                                       (4) 

де 
i3ii C~ ;  3ipi C~ ;  T

0ç0çç )0,sin,cos( ;  Сі  і iC~ – матриця 
переходу від осей ONHE до осей тригранника OX1Y1Z1 для і-тої орієнтації 
платформи та її оцінка на основі оцінки C~ . 

 Оцінки iC~ , і=0,1,2,3,4  задовольняють співвідношенням виду: 
C~QC~0 ; 

;C~CQC~1  
                                                             ;C~CC~;C~CQC~ 11112                                     (5) 

                       ;C~CC~;C~CQC~ 1112123  
                       ,C~CC~;C~CQC~ 1213134  

 

де 
100
0cossin
0sincos

C . 
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При формуванні рівнянь спостережень, що відповідають векторам 
спостережень (4), використовується підставлення виду: 
 

                                    ),,,(LÑ~C~ )1(
0

)1(
0

)1(
0ii  і=0,1,2,3,4,                          (6) 

 

де 
1

1
1

L
)1(

0
)1(

0

)1(
0

)1(
0

)1(
0

)1(
0

 – матриця, яка виконує компенсацію помилок 

оцінки матриці орієнтації iC~  (у лінійному наближенні). 
З використанням підставлення (6) із формули (4) з урахуванням (3) виходить 

таке рівняння спостережень: 
                                                          

iii
XHy ,                                                (7) 

де ;),,,(X T)1(
0321

)3,3(C~ños
)3,2(C~ños
)3,1(C~ños

EH

i0ç

i0ç

i0ç

3i
;  3E – одинична матриця. 

 Для оцінювання вектора-стовбчика X  після виконання серії обертів навколо 
вертикальної осі OZ пропонується використовувати регресійну процедуру виду [3]: 
                                                               yHX̂  ,                                                      (8)  
де   TTTTTT )H,H,H,H,H(H

43210
;     TTTTTT )Y,Y,Y,Y,Y(Y

43210
;  

«Т»  і  – символи операцій транспонування і псевдообертання матриці методом 
Гревіля. 
 Друга серія обертів платформи забезпечує калібрування  акселерометрів, 
модель показань яких приймається у такому вигляді:                                               
                                                   à3 àa)DÅ(à~ ,                                             (9) 
де à~  і à  – вектори-стовбчики показань акселерометрів та вимірюємих складових 
уявного прискорення у базисі  OX1Y1Z1 ;  D – діагональна матриця помилок 
масштабних коефіцієнтів акселерометрів; a³a  – вектори-стовбчики 
систематичних і випадкових (шумових) складових помилок акселерометрів. 
 Для цієї серії обертів платформи, які виконуються після завершення першої 
серії обертів, вихідна орієнтація осі ОХ установочної системи координат близька до 
орієнтації осі ON географічного базису, а вихідна орієнтація осі ОZ близька до 
вертикальної. Перед виконанням другої серії обертів за показаннями акселерометрів 
і датчиків кутової швидкості, перерахованими на вісі установочної системи 
координат з використанням заданої матриці Q, за допомогою алгоритма (1) 
знаходиться оцінкаC~ матриці направляючих косинусів С, що характеризує вихідну 
орієнтацію установочної системи координат відносно базису   ONHE для другої серії  
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обертів платформи. Погрішності оцінки C~ характеризуються значеннями помилок  
)2(

0
)2(

0
)2(

0 ,, . 
Далі виконується серія із чотирьох обертів платформи навколо горизонтальної 

осі ОХ на заданий кут  8/  [рад]. 
Для кожної орієнтації платформи, включаючи вихідну, формується вектор-

стовбець спостережень iay  у такому вигляді: 
                                                               ð³iia aa~y ,                                                    (10) 
де  ia~ = (Е3+ iai agC)D – вектор-стовбець показань акселерометрів; 

T)0,g,0(g – вектор-стовбець складових уявного прискорення у базисі ONHE;       
gÑ~a ið³ ;  Сі  і iC~ – фактична матриця орієнтації та її оцінка. 

 Як і для першої серії обертів платформи, оцінки iC~ , і=0,1,2,3,4 задовільняють 
співвідношенням (5), тільки для другої серії обертів 
 

                                                    
ñossin0
sinños0

001
Ñ .                                            (11) 

Для другої серії обертів платформи при формуванні рівнянь спостережень 
використовується підставлення виду: 

                                         ),,,(LÑ~C~ )2(
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0ii                                     (12) 
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. 

 У підсумку із формули (10) виходить таке рівняння спостережень: 
                                                        a³aaia yXHy

i
,                                                  (13) 

де T
332211

)2(
0

)2(
0321a )d,d,d,,,a,a,a(X ; 

)2,3(C~g00)3,3(C~g)1,3(C~g
0)2,2(C~g0)3,2(C~g)1,2(C~g
00)2,1(C~g)3,1(C~g)1,1(C~g

EH

iii

iii

iii

3ai
.  

 Після завершення другої серії обертів платформи оцінка вектора-стовбця 

aX може бути отримана з використанням регресійної процедури виду: 

                                                              aaa yHX ,                                                       (14) 
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де  ,)H,H,H,H,H(Í ÒT
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43210
. 

 Після завершення другої серії обертів платформи для її кінцевого кутового 
положення за допомогою алгоритму виду (1) знаходиться оцінка матриці орієнтації 
тригранника OX1Y1Z1 відносно базису ONHE. При цьому попередньо у показання 
датчиків вносяться поправки з урахуванням результатів калібрування датчиків на 
першій і другій серіях обертів. 
 При порівняльній оцінці погрішностей відомого способу автономної початкової 
виставки БІНС та запропонованого способу із попереднім автокалібруванням 
систематичні погрішності датчиків кутової швидкості задавались на рівні            
±0,01 град/год, систематичні погрішності акселерометрів – на рівні ±0,0002g, а 
помилки масштабних коефіцієнтів акселерометрів – на рівні ±0,00001. Розглядався 
випадок, коли вісі тригранника  OX1Y1Z1 співпадають з вісями установочної системи 
координат (Q=E3), а географічна широта 0

0 60 . 
 Передбачувалось, що погрішності реалізації заданих кутів обертів платформи 
навколо вертикальної і горизонтальної осей не перевищують ±0,1 мрад. При оцінці 
погрішностей автономної виставки БІНС  не враховувались шумові складові 
помилок датчиків, вплив яких може бути суттєво зменшено при усередненні 
показань датчиків на заданих інтервалах часу. 
 Для прийнятих вихідних даних погрішність відомого двовекторного способу 
автономної виставки БІНС (без автокалібрування) в азимуті складає ±5 кут.хв., а 
погрішності виставки по вертикалі не перевищують ±1 кут.хв. 
 Для запропонованого способу виставки БІНС після першої серії обертів 
платформи (навколо вертикальної осі) забезпечується точність калібрування 
систематичних помилок датчиків кутової швидкості на рівні не гірше ±0,0008 
град/год. Після другої серії обертів платформи (навколо горизонтальної осі) 
досягається точність калібрування акселерометрів, вісі чутливості яких ортогональні 
вісі обертів, на рівні ±10-6g. 
 Аналіз точності оцінки матриці орієнтації тригранника OX1Y1Z1 відносно 
базису ONHE, отриманої для останнього положення платформи після внесення 
поправок у показання датчиків за результатами калібрування, показує, що 
застосування  процедури автокалібрування датчиків дозволяє зменшити погрішність 
виставки БІНС в азимуті у порівнянні з відомим способом приблизно на порядок – 
до рівня ±0,46 кут.хв. Помилки автономної виставки БІНС по вертикалі не 
перевищують ±0,6 кут.хв. і можуть бути знижені далі більше, ніж на порядок за 
рахунок автокалібрування акселерометрів при введенні додаткової серії обертів 
платформи навколо горизонтальної осі ОZ установочної системи координат. 
 Таким чином, використання запропонованого способу автономної початкової  
виставки БІНС із попереднім автокалібруванням датчиків дозволяє суттєво 
підвищити точність виставки у порівнянні з відомим способом. 
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У статті розглядається методика розрахунку 
аеродинамічних характеристик літальних 
апаратів з урахуванням впливу поверхонь розділу 
середовищ (твердих та рідинних), яка створена на 
основі методу дискретних вихорів в лінійній 
постановці задачі для умов дозвукового польоту  
 
Ключові слова: аеродинамічні характеристики, вплив поверхні розділу 
середовищ, метод дискретних вихорів 

 
Цілком зрозуміло, що політ літального апарату (ЛА) поряд з твердою або 

рідинною поверхнею Землі, навіть на підставі суто фізичного аналізу, буде 
обов’язково пов’язаний з аеродинамічним впливом на сили й моменти, що діють на 
ЛА. Також очевидно, що цей вплив буде суттєво зростати при наближенні ЛА до 
вказаних поверхонь.    

Подібний вплив відбувається, наприклад, кожного разу при виконанні зльоту 
та посадки, польоту на надзвичайно малих висотах військових літаків з тактичних 
міркувань, тощо. Особливо важливо, з точки зору безпеки, вивчати наслідки цього 
впливу в випадку, коли літак перетинає берегові лінії земної поверхні протягом 
виконання маловисотного польоту. 

Оцінка розглянутого впливу безумовно більш приваблива, якщо вона 
здійснюється за допомогою розрахункових методів. Використання 
експериментальних підходів пов’язано, зазвичай, зі значними фінансовими 
затратами та низкою різного роду труднощів, інколи навіть дуже принципового 
характеру, які часто ставлять взагалі під сумнів можливість їх подолання [3]. 

Також відомо, що розрахункові методи мають низку суттєвих переваг. Вони 
значно доступніші й, найголовніше, мають унікальну можливість при застосуванні. 
А саме: набагато простішого й чіткого виділення впливу окремих чинників на 
перебіг і результати процесів , які  вивчаються.  

Якщо ж ще й урахувати принципову можливість створення цих підходів на 
основі добре розвинутих фундаментальних методів, то відповідь на питання вибору 
шляху вирішення поставленого завдання стає очевидною. 

 В зв'язку з цим в даній роботі автор має намір розглянути основні принципи  
 
® Коритько О.І., 2018 
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побудови числової методики розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА на 
основі відомого фундаментального методу дискретних вихорів, створеного в 
роботах проф. Білоцерківського С.М. та його учнів. Суть цього методу полягає в 
використанні для моделювання процесів обтікання ЛА конечних та 
напівбезконечних вихрових відрізків, які, у випадку вирішення аеродинамічної 
задачі в лінійній постановці, розміщуються на серединних базових площинах 
розрахункової схеми ЛА [1]. Циркуляції цих вихорів визначаються на підставі 
задоволення сформульованим граничним умовам, які мають чіткий фізичний зміст. 
Це, наприклад, умови: не протікання твердої поверхні ЛА у визначених дискретних 
точках на цій поверхні; скінченності величин швидкості та тиску на задніх гострих 
крайках базових поверхонь розрахункової схеми (Чаплигіна-Жуковського); 
затухання збурень до нульових значень на безмежному віддаленні від моделюючих 
вихрових особливостей, тощо. 

Поверхня розділу це межа двох середовищ в одній із яких відбувається рух 
ЛА. Поверхня може бути вільною, такою, що деформується (межа повітря й води), 
чи жорсткою (межа повітря й землі). Математичне моделювання подібних задач  
таке ж, як і в безмежному середовищі. Тільки наявність поверхні розділу веде до 
додаткової умови на цій поверхні.   

Для згаданих двох видів поверхонь додаткова гранична умова формулюється 
у різний спосіб. Тверда (яка не деформується) поверхня розділу повинна бути 
поверхнею току, тому при русі ЛА поблизу цієї поверхні на ній нормальні складові 
збуреної швидкості повинні бути рівними нулю.  

Гранична умова на вільній поверхні буде полягати у вимозі рівності тисків на 
внутрішній та зовнішній її сторонах, оскільки рідинна поверхня не в змозі 
витримувати різницю тисків (власною вагою рідини в лінійній постановці задачі 
можна знехтувати). Вільна поверхня при русі ЛА буде деформуватись. У 
відповідності з точністю, яка прийнята в лінійній теорії, ці деформації будемо 
вважати малими, тому граничні умови перемістимо на незбурену поверхню розділу. 
Отже, гранична умова для вільної поверхні зведеться до вимоги рівності нулю на 
ній збурених тисків, які викликані рухом ЛА. Згідно з лінеаризованим рівнянням 
Бернуллі для цього достатньо поставити вимогу, щоб на вільній поверхні збурені 
моделюючими вихровими відрізками швидкості, які паралельні поверхні, були би 
рівними нулю.  

Якщо поверхня розділу жорстка, то її вплив можливо змоделювати 
внесенням додаткової дзеркально-відображеної відносно неї моделюючої обтікання 
ЛА вихрової системи. Чим забезпечимо виконання додаткової граничної вимоги. У 
цьому випадку напруження (циркуляції) вихорів допоміжного ЛА будуть рівно-
протилежними напруженням відповідних вихрових відрізків основної моделі ЛА.  

Спосіб моделювання впливу вільної поверхні буде аналогічним 
моделюванню впливу жорсткої поверхні з тією лише різницею, що на дзеркально 
відображеній моделі ЛА напруження моделюючих вихрових відрізків будуть і за 
величиною, і  за знаком однаковими, що забезпечить рівність нулю дотичних до 
поверхні складових збурених швидкостей. 
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Отже, задача зводиться до розрахунку обтікання ЛА в безмежному ідеальному 
середовищі в присутності другого такого ж ЛА, який знаходиться на подвійній 
відстані від першого в напрямку поверхні розділу середовищ. Напруження 
моделюючих вихрових відрізків допоміжного ЛА  виражаються через циркуляції 
вихорів основного ЛА наведеним вище способом. Вказане має відношення як до 
циркуляційного, так і  безциркуляційного обтікання елементів ЛА. 

Розглянуті вище принципи моделювання за допомогою засобів алгоритмічної 
мови “Фортран” були внесені в програму розрахунку аеродинамічних 
характеристик, яка наведена в роботі [1].  

Після відповідного налагодження згаданої програми з метою перевірки 
роботоспроможності отриманого програмного продукту були проведені з його 
допомогою розрахункові дослідження аеродинамічних характеристик прямокутних 
крил з різними подовженнями. На рис.1 наведено результати цих досліджень та їх 
порівняння з тими ж розрахунковими даними, які наведені в монографії [2]. 

Похідні коефіцієнтів підіймальної сили ( yÑ ) та повздовжнього моменту 
відносно носка крила ( zm  ) (розмірність 1/рад) змінюються в залежності від 
подовження прямокутних крил = 2l / s  ( l - розмах, s  - площа крил) та lhh            
( h  - висота польоту). Лініями нанесені результати, які наведено в монографії [2], а 
крапками – отримані автором за допомогою створеної методики. Суцільні криві –
h , пунктирні – вільна поверхня розділу (вода), штрихпунктирні – жорстка.  

Задовільний збіг результатів свідчить про роботоспроможність створеної 
методики та програми розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА з урахуванням 
впливу поверхонь  розділу середовищ. 

Під час аналізу результатів, окрім того, можна помітити, що при перетинанні 
берегової лінії в польоті з води на суходіл спостерігається різке і суттєве збільшення 
несучих властивостей ( yÑ ). При польоті ж в зворотному напрямку навпаки – ці 
властивості погіршуються (ефект провалу), що може бути небезпечним для 
виконання маловисотного польоту. 
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З ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ 
 

Розглянуто причини виникнення розсіяного 
випромінювання у оптичних системах 
інфрачервоних головок самонаведення та його 
вплив на зміну вихідних сигналів 

 
Ключові слова: інфрачервона головка самонаведення, завадостійкість, 
розсіяне інфрачервоне випромінювання  

 
 Протистояння фронтової авіації та засобів маловисотної ППО призводить до 

постійного удосконалення систем оптико-електронної протидії з одного боку і 
підвищення завадостійкості інфрачервоних головок самонаведення (ІГС) зенітних 
керованих ракет з іншого. Одним з останніх кроків у напрямку підвищення 
завадостійкості був перехід з безперервної модуляції сигналу до імпульсної. 
Характерною особливістю імпульсної модуляції є той факт, що під час кодування 
потоку інфрачервоного випромінювання не враховується величина зміни його 
інтенсивності, а сам процес модуляції відбувається у відносно короткий відрізок 
часу. На думку, розробників керованих ракет застосування імпульсної модуляції 
дозволить звести вплив модульованих завад до мінімуму [1,2]. 

Для досконального дослідження впливу модульованих завад на ІГС з 
імпульсною модуляцією необхідно детально розглянути процес перетворення 
потоку інфрачервоного випромінювання оптичною системою. 

Конструктивно, оптична система є дзеркально-лінзовий об’єктив 
виготовлений за схемою Кассагрена і перетворює, за законами геометричної оптики 
тримірний простір об’єктів у двомірне пласке зображення предметів при цьому 
частина потоку випромінювання розсіюється на оптичних деталях [3]. 

Потік випромінювання, що проникає в оптичну систему, в першу чергу 
потрапляє на оптичні деталі і дифузно ними розсіюється, за рахунок чого у полі зору 
з’являється пряма фонова засвітка, освітленість від якої у фокальній площині 
оптичної системи становить 1рЕ . Значна частина потоку випромінювання, що 
попадає на внутрішні стінки оправ, неробочі поверхні оптичної системи та інші 
елементи конструкції, багаторазово відбивається від них і частково збираються у 
фокальний площині, утворюючи освітленість 2рЕ . 

 
 © Логвиненко М.М., Сторожук С.М., Вабіщевич О.В., 2018 
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Третя  складова  розсіяної  освітленості 3рЕ  утворюється  за  рахунок розсіяння  
потоку випромінювання оптичними поверхнями та віддзеркалення від внутрішніх 
елементів. 

Повна величина розсіяної освітленості рЕ  у фокальній площині становить  
 

321 рррр ЕЕЕЕ . 

Освітленість 1рЕ , обумовлена прямою фоновою засвіткою та залежить від 
стану оптичних поверхонь – якості полірування, ступеню запилення та забруднення, 
наявності плівки тощо. Значення освітленості 1рЕ  може бути визначено за формулою 

 
'2

001 sin uNrЕЕр ,                                                      (1) 

де 0Е  –  освітленість на вході оптичної системи; N  –  число оптичних поверхонь на 
яких створюється освітленість 0Е ;  0  –  коефіцієнт пропускання оптичної системи;  
r  –  коефіцієнт яскравості оптичної поверхні; 'u  –  половина заднього апертурного 
кута оптичної системи 

На практиці звичайні оптичні поверхні мають коефіцієнт яскравості  3105r . 
Освітленість 2рЕ , обумовлена потоком випромінювання, що досяг фокальної 

площини після багаторазового відбиття від внутрішніх стінок оптичної системи, 
складається з двох частин 1,2рЕ  і 2,2рЕ . Перша частина gЕр2  обумовлена дифузним 
розсіянням потоку випромінювання внутрішніми поверхнями оптичної системи 

 

0

00
1,2 1)21(2 g

g
р N

EЕ , 

де g  –  коефіцієнт дифузного відбиття. 
В оптичних системах ІГС коефіцієнт дифузного відбиття має значення 
01,0g . 
Друга складова 2,2рЕ  обумовлена дзеркальним відбиттям потоку 

випромінювання з урахуванням коефіцієнта пропускання оптичної системи 0  
 

'2
0302,2 sin uEЕр ,                                                (3) 

де 3  - коефіцієнт дзеркального відбиття. 

Таким чином, з урахуванням виразів (2) і (3) маємо 
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Величина освітленості 3рЕ , обумовленої потоком випромінювання розсіяним 
на оптичних поверхнях і досягнувшого фокальної площини після багаторазового 
відбиття від внутрішніх стінок оптичної системи, може бути отримана з виразу (4) 
шляхом заміни величини освітленості на вході оптичної системи, на величину 
світимості оптичних поверхонь в  0rEЕр  
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Величина 3рЕ  має відносно малу величину у порівнянні з величинами 1рЕ  й 
2рЕ і її значенням можна знехтувати при виконанні розрахунків.  

Аналіз складових частин (1), (4) і (5) розсіяної освітленості рЕ  у фокальній 
площині показує, що її величина лінійно залежить від освітленості 0Е  на вході 
оптичної системи, а фокальна площина, в якій розміщено приймач випромінювання, 
рівномірно освітлена. Приймач випромінювання постійно (окрім тих моментів, коли 
на нього спроектовано зображення джерела випромінювання) зазнає впливу потоку 
інфрачервоного випромінювання рФ , обумовленого наявністю розсіяного 
випромінювання  

nрр SЕФ , 
де nS  –   площа приймача випромінювання. 

Прийнявши допущення, що джерело випромінювання, яке створює на вході 
оптичної системи освітленість 0Е , генерує імпульси інфрачервоного 
випромінювання автентичні за формою імпульсів, що генеруються ІГС в процесі 
супроводження цілі, справедливі співвідношення 

порр ФmФ , 
де порФ  –  порогова чутливість ІГС; m  –  необхідне перевищення сигналу ІГС рівня 
шумів. 

В підсумку можна отримати в електронному тракті сигнал, викликаний 
“неіснуючою” ціллю. Супроводження “неіснуючої” цілі призведе до зриву 
спостереження за справжньою ціллю.  

Таким чином, при відповідному підборі законів генерації вихідних сигналів 
станції оптико-електронного подавлення можливо добитися зриву супроводження 
цілі ІГС з імпульсною модуляцією. 

Даний підхід доцільно використати при розробці рекомендацій щодо 
підвищення ефективності захисту літаків штурмової авіації Повітряних Сил 
Збройних Сил України від зенітних ракетних комплексів з інфрачервоними 
головками самонаведення. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ      
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕАЛІЗОВНОСТІ 

 
Стаття узагальнює результати наукових 
досліджень авторів по аналізу методів 
багатокритеріальної оптимізації, що можуть 
бути застосовані для вирішення задачі визначення 
раціонального обрису складної технічної системи у 
контексті обґрунтування раціональних варіантів 
модернізації літальних апаратів військового 
призначення. Наводиться постановка задачі 
відповідного дослідження з урахуванням техніко-
технологічної реалізовності модернізації 
 
Ключові слова: літальний апарат, модернізація, багатокритеріальеа 
оптимізація, паретооптимальність, раціональний варіант, 
реалізовність, ризики 

 
Множина напрямів модернізації літального апарата (ЛА), що може містити 

велику кількість альтернативних технічних пропозицій, обумовлює актуальність 
задачі визначення раціонального варіанту його модернізації. Помилкові результати, 
отримані при її вирішенні в масштабі парку військових літаків, можуть привести до 
серйозних прорахунків у військовому будівництві і, як слідство, до зниження 
оборонного потенціалу держави, нераціональній витраті фінансового ресурсу. 

В даний час достатньо досконало розроблені питання вирішення задач вибору 
раціональних варіантів обрису складних технічних систем (СТС) методами 
багатокритеріальної оптимізації. Однак, різноманіття цих методів породжує 
проблему вибору з їх числа таких, що здатні забезпечити вирішення задачі 
визначення раціонального варіанту модернізації ЛА на етапі проектних досліджень з 
достатньою функціональністю, належною точністю та мінімальною трудомісткістю 
розрахунків. 

Аналіз робіт, присвячених методологічним питанням багатокритеріальної 
оптимізації, показує відсутність єдиних підходів до класифікації цих методів. 
Різноманітні способи такої класифікації приведені, наприклад, у роботах [1...4]. 

При вирішенні задачі визначення раціонального варіанту модернізації ЛА 
найбільш придатна, на думку авторів, класифікація методів багатокритеріальної 
оптимізації, що наведена в роботі [4], стосовно до функціонально-структурного 
проектування    СТС.    Це   очевидно,   тому   що   процес   ухвалення    рішення    на  
© Мавренков О.Є., Карпенко О.В., 2018 
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модернізацію ЛА безпосередньо пов'язаний з основними етапами такого 
проектування, яке визначає майбутній технічний обрис СТС. 

Найбільший практичний інтерес на етапах обґрунтування технічного обрису 
(проектування) ЛА, що модернізується, представляють методи оптимізації СТС 
безпосередньо по сукупності показників якості yi, зокрема, методи рішення задач 
оптимізації, що засновані на формуванні та аналізі області Mе ефективних 
(паретооптимальних) варіантів, побудованої у факторному просторі (просторі 
характеристик / параметрів СТС). Вони дозволяють вирішувати задачу по 
сукупності обраних критеріїв якості та здійснювати вибір раціонального 
(компромісного) варіанта ЛА із числа альтернативних з урахуванням впливу різних 
схем їх структурної побудови, параметрів і зовнішніх умов на показники якості 
функціонування [4…7]. 

За результатами аналізу методів оптимізації СТС та їх застосування для 
вирішення задачі оптимізації характеристик / параметрів та функціональної 
структури ЛА, що підлягає модернізації, на етапах обґрунтування його технічного 
обрису, визначено, що в основу методики визначення раціональних варіантів 
модернізації ЛА доцільно покласти [8]: 

метод, заснований на аналізі ефективної області варіантів системи, 
побудованої у факторному просторі з використанням методів теорії планування 
експерименту [4…7], – для знаходження множини паретооптимальних варіантів 
модернізації ЛА; 

метод, заснований на використанні поняття "ідеальної точки" у 
критеріальному просторі [9…11], – для визначення з числа альтернативних  
(паретооптимальних) варіантів модернізації ЛА раціонального (компромісного) 
варіанту. 

Метод багатокритеріальної оптимізації СТС, заснований на аналізі ефективної 
області рішень у факторному просторі, яка побудована з використанням теорії 
планування експерименту, є подальшим розвитком відомої методології дослідження 
простору параметрів, яка була розроблена в "Институте машиноведения АН СССР 
им. Благонравова" та "Институте прикладной математики АН СССР             
им. Келдыша" [4…7]. 

При цьому факторний простір, на відміну від простору параметрів, включає як 
технічні характеристики, так і параметри структурної побудови системи, тобто 
величини, що відображають склад і функціональні зв’язки у системі. Включення до 
переліку факторів параметрів структури, тобто кількісних та якісних характеристик 
різних типів і модифікацій елементів, варіантів блоків, підсистем, дозволяє 
розширити область застосування методу дослідження простору параметрів і 
вирішувати задачу оптимального вибору не тільки параметрів системи, як це 
робиться у класичній постановці, але й одночасно обґрунтовувати функціональну 
структуру технічної системи [4,5]. 

Як фактори, що описують ЛА, як об’єкт модернізації, вибираються 
альтернативні варіанти реалізації його підсистем, блоки (вузли) чи/та елементи, які 
можуть бути встановлені на ЛА в процесі його модернізації. 
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Весь комплекс факторів, що описують варіанти технічної системи, утворює    
n-мірний простір, який складається з точок V з декартовими координатами 

),...,,( 21 nXXXV . 
Кожний конкретний набір jX  складає один з можливих варіантів реалізації 

технічної системи – точку в області дM  допустимих варіантів, яка відповідає 
системі певної структури та має певні технічні параметри. 

Визначення дM  допустимої області варіантів модернізації ЛА здійснюється на 
основі зондування n-мірного простору факторів точками послідовності, що 
рівномірно розподілені в цьому просторі. На сьогодні найбільше застосування для 
багатомірного зондування знайшла рівномірно розподілена ЛП -послідовність [6,7]. 

Для визначення області eM  ефективних (паретооптимальних) варіантів у 
факторному просторі для кожного з варіантів системи, тобто для кожної точки V у  
n-мірному просторі факторів X , необхідно розрахувати значення всіх показників 
(критеріїв) якості, за якими здійснюється вибір ефективних (паретооптимальних) 
варіантів систем. На цьому етапі для зменшення розмірності задачі без втрати 
необхідної точності оцінок застосовується методичний апарат теорії планування 
експерименту. 

Формування eM  ефективної (паретооптимальної) області варіантів 
модернізації ЛА здійснюється за відомим правилом визначення парето-оптимальних 
альтернатив, за яким варіант модернізації ЛА ve належить до ефективної (парето-
оптимальної) області, якщо не існує іншого такого варіанту v, для якого vv

KK e , 

vv
CC e , vv

RR e  для усіх v = 1,V та хоч би для одного критерію має місце сувора 
нерівність vv

KK e  або vv
CC e , або vv

RR e . 
Відомо, що порівняння паретооптимальних варіантів СТС за різними 

критеріями можливо тільки з залученням додаткового критерію, іменованого 
умовним критерієм переваги (УКП) одного значення вектора якості yi стосовно 
іншого його значення [4,5]. Отже, визначення поняття прийнятності рішення за 
множиною критеріїв пов'язане з вибором УКП.  

При вирішенні задачі вибору оптимального варіанту модернізації ЛА 
авторами пропонується застосовувати як УКП – відстань dТІ до "ідеальної точки" в 
нормованому критеріальному просторі (за умови dТІ  min) . 

Відповідно до визначеного УКП кращий за сукупністю критеріїв yi варіант 
модернізації ЛА з множини eM  ефективних (паретооптимальних) альтернатив, буде 
відповідати раціональному (компромісному) варіанту, під яким прийнято розуміти 
рішення багатокритеріальної задачі, що забезпечує мінімум відстані до "ідеальної 
точки" у нормованому критеріальному просторі. 

Нормування виконується для приведення показників якості СТС різної 
фізичної природи до єдиної шкали вимірювання. За результатами нормування усі 
значення критеріїв різної фізичної природи розташовуються на одиничному 
відрізку [0,1]. 

Графічна інтерпретація визначення кращого (раціонального, компромісного) 
варіанту  рішення  з   паретооптимальної  області   за   допомогою  методу  мінімуму  
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відстані до "ідеальної точки" у критеріальному просторі для випадку трьох критеріїв 
(k1, k2 – максимізуються, k3 – мінімізується) приведена на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Графічна інтерпретація визначення кращого (раціонального, компромісного)    

           варіанту рішення за допомогою методу мінімуму відстані до "ідеальної точки" 
 

Загальну блок-схему методики визначення раціонального варіанту 
модернізації ЛА наведено на рис. 2. 

Як показники якості бойового ЛА, що модернізується, доцільно прийняти: 
М
vK  – коефіцієнт військово-технічного рівня ЛА, що модернізується за v-им 

варіантом, по відношенню до цього ж ЛА до його модернізації; 
M
vC – вартість v-го варіанту модернізації ЛА, як показник фінансових витрат, 

пов’язаних з удосконаленням ЛА; 
M
vR  – техніко-технологічну реалізовність v-го варіанту модернізації ЛА, як 

показник успішності реалізації науково-технічного проекту модернізації складної 
технічної системи в умовах впливу можливих ризиків комплексування нового 
обладнання, яке встановлюється на ЛА при модернізації. 

При цьому задача розглядається у постановці багатокритеріальної безумовної 
оптимізації, коли критеріальними обмеженнями виступають напрями оптимізації за 
кожним показником (вимога його збільшення, або зменшення): 

підвищення (максимізація) військово-технічного рівня ЛА, що модернізується 
за v-им варіантом maxM

vK ; 
зменшення (мінімізація) фінансового ресурсу, що виділяється на модернізацію 

ЛА minM
vC ; 
збільшення (максимізація) рівня техніко-технологічної реалізовності проекту 

модернізації ЛА за v-им варіантом maxM
vR . 

Таким чином, при дослідженнях, що пов'язані з системним аналізом та 
визначенням кращого варіанта модернізації ЛА з числа альтернативних на основі 
багатокритеріальної безумовної оптимізації  необхідно:  сформувати    область    дM              
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можливих (альтернативних) варіантів модернізації ЛА; кількісно оцінити показники 
якості, за якими оцінюються кожний з альтернативних варіантів модернізації ЛА; 
визначити область eM  ефективних (паретооптимальних) варіантів модернізації ЛА; 
визначити раціональні (компромісні) варіанти модернізації ЛА з області eM . 

 

 
 

Рис. 2. Загальна блок-схема методики визначення раціонального варіанту 
модернізації ЛА 

Визначення допустимої  області 
варіантів модернізації ЛА 

1. Генерування ЛП -послідовності S точок у 
просторі факторів 
2. Розрахунок у кожній точці значень всіх 
вибраних показників якості ЛА 
3. Формування допустимої області варіантів 
рішень 
3. Перевірка виконання у кожній точці 
критеріальних обмежень, відсіювання точок, що 
не задовольняють ним 
4. Формування суворо допустимої області 
варіантів рішень 
 

Підготовка вихідних даних 
Вибір показників якості ЛА та 

встановлення критеріальних обмежень 

Обґрунтування переліку факторів, 
встановлення діапазону їх варіювання 

Визначення (уточнення) математичних 
моделей розрахунку вибраних показників 

якості ЛА 

Проведення експерименту 
Розроблення плану та програми 

проведення експерименту 

Проведення експерименту та збирання 
експериментальних даних 

Оброблення результатів експерименту 

Вихідні дані 
1. Перелік показників якості ЛА 
2. Критеріальні обмеження 
3. Перелік факторів 
4. Діапазони варіювання факторів 

Визначення ефективної області варіантів 
модернізації ЛА 

Варіант se належить до ефективної (паретооптимальної) області, 
якщо не існує іншого такого варіанту s, для якого 

 ss
KK e , ss

CC e ,   ss
RR e  для усіх s = 1,S 

 та хоч би для одного критерію має місце сувора нерівність 

ee ss
KK  або ss

CC e  або ss
RR e  

Визначення оптимального 
(компромісного, раціонального) 

варіанту модернізації ЛА 
 Метод мінімуму відстані до 

"ідеальної точки" у нормованому 
критеріальному просторі 
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Подальші напрями досліджень за представленою тематикою повинні 
стосуватися розроблення (удосконалення) методичних апаратів (алгоритмів) 
оцінювання військово-технічного рівня ЛА, що модернізується, та техніко-
технологічної реалізовності проектів модернізації ЛА. 
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ОЦІНЮВАННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРОТИЧОВНЕВИХ ВЕРТОЛЬОТІВ МЕТОДАМИ              

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

Представлено результати досліджень щодо 
розроблення математичної моделі для оцінювання 
ефективності бойового застосування 
протичовневих вертольотів  
 
Ключові слова: математична модель, протичовневий вертоліт, 
підводний човен,  ефективність бойового застосування 

 
Протичовневі вертольоти (ПЧВ) авіації військово-морських сил країн світу, 

що мають вихід до морських (океанічних) акваторій, займають ключове місце в 
системі боротьби з підводними човнами (ПЧ) противника. 

Потреба у захисті морських кордонів України від ПЧ у чорноморському 
регіоні, обумовлюють актуальність мати на озброєнні Збройних Сил сучасні 
високоефективні засоби боротьби з ними, насамперед, протичовневі вертольоти. 

На сьогодні на озброєнні авіації ВМС ЗС України перебувають ПЧВ Ми-14ПЛ 
і Ка-27ПЛ, строк служби яких становить 28 - 34 роки. Бортове обладнання та 
озброєння цих вертольотів є морально та технічно застарілим, що не дозволяє 
виконувати бойові завдання на рівні сучасних вимог. Проблема оновлення парку 
ПЧВ авіації ВМС ЗС України шляхом модернізації існуючих та/або закупівлі нових 
сучасних зразків вже гостро постала на часі [1]. 

Одним з важливіших питань у проблематиці забезпечення успішності 
розвитку авіаційної техніки військово-морських сил, її створення і модернізації є 
оцінювання ефективності бойового застосування як основного елемента прийняття 
раціонального рішення з вибору кращих зразків із числа альтернативних. 

Відомо, що основою методів оцінювання ефективності бойового застосування 
літальних апаратів є натурний експеримент (льотні випробування), математичне 
моделювання та емпіричні/напівемпіричні розрахунки (оперативні) розрахунки.     
Як відомо, математичне моделювання потребує суттєво менших витрат ресурсів, 
порівняно з льотними випробуваннями, та дозволяє, як правило, отримувати більш 
точні результати, порівняно з емпіричними підходами. А зважаючи на можливості 
сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення, математичне 
моделювання по праву посіло провідне місце серед методів оцінювання бойової 
ефективності застосування озброєння та військової техніки. 

 
© Мавренков О.Є., Улізько В.І., Раєв К.М., 2018 
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Загальна процедура розроблення математичної моделі для оцінювання 
ефективності бойового застосування ПЧВ передбачає постановку задачі 
дослідження, обґрунтування показників ефективності бойового застосування ПЧВ, 
визначення потрібного типу (виду) математичної моделі, математичну формалізацію 
процесу застосування ПЧВ, апробацію моделі, перевірку її адекватності. 

За результатами проведених досліджень на основі аналізу та узагальнення 
різноманіття основних бойових завдань ПЧВ, умов, засобів та способів їх виконання 
було побудовано узагальнену структурну схему яку представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Узагальнена структура бойових завдань протичовневого вертольота, 
технічних засобів та тактичних способів їх виконання 

 
Так, загальним бойовим завданням ПЧВ визначено знищення ПЧ противника. 

Частковими завданнями в рамках виконання загального бойового завдання 
визначено: пошук (виявлення) ПЧ; спостереження та утримання контакту з ПЧ; 
вихід в зону можливих атак ПЧ; ураження ПЧ. 

При вирішенні часткових завдань з пошуку (виявлення), спостереження та 
атаки ПЧ вертольотом можуть використовуватися такі бортові технічні засоби: 
радіогідроакустичні буї (РГБ); гідроакустична станція, що опускається (ГАС); 
авіаційний пошуковий магнітометр (АПМ); бортова радіолокаційна станція (БРЛС); 
апаратура виявлення теплового сліду (АВТС). 

Для ураження ПЧ можуть застосовуватися такі авіаційні засоби ураження: 
торпеди (ракето-торпеди); протикорабельні ракети; глибинні авіаційні бомби; 
морські міни. 

Згідно з основними завданнями, що вирішуються ПЧВ, технічними засобами 
та тактичними способами для їх вирішення було створено структуру основних 
показників ефективності бойового застосування ПЧВ, яку представлено на рис. 2. 

Основними показниками оцінювання ефективності бойового застосування 
ПЧВ доцільно обрати такі:  

З а г а л ь н е   з а в д а н н я 

Ч а с т к о в і    з а в д а н н я 

Б о р т о в і   т е х н і ч н і    з а с о б и    д л я   в и к о н а  н н я   з а в д а н ь 

   Т а к т и ч н і    с п о с о б и    в и к о а н н я   з а в д а н ь 

А в і а ц і й н і    з а с о б и    у р а ж е н н я 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018. Вип.№14(21) 
 

46 

 
 

Рис. 2. Структура основних показників ефективності бойового застосування 
протичовневого вертольота 

 
а) загальний показник – ймовірність виконання бойового завдання зі знищення 

ПЧ противника; 
б) часткові показники: ймовірність виявлення ПЧ; ймовірність супроводження 

ПЧ; ймовірність атаки (виходу в область можливих атак) ПЧ; ймовірність ураження 
ПЧ. 

Частковими показниками, що характеризують ймовірність виявлення ПЧ в 
залежності від технічних засобів та тактичних прийомів, що використовуються, 
доцільно обрати ймовірності виявлення ПЧ: на полі РГБ; на бар'єрі РГБ; в районі за 
допомогою ГАС; на рубежі за допомогою ГАС; за допомогою АПМ; за допомогою 
БРЛС; за допомогою АВТС у районі; за допомогою АВТС на рубежі. 

Частковими показниками, що характеризують ймовірність супроводження ПЧ 
в залежності від технічних засобів та тактичних прийомів, які використовуються, 
доцільно обрати ймовірності утримання контакту з ПЧ за допомогою: РГБ; ГАС; 
АПМ; БРЛС; АВТС. 

Частковими показниками, що характеризують ймовірність атаки (виходу в 
область можливих атак) ПЧ в залежності від тактичних прийомів, що 
використовуються, доцільно обрати ймовірність атаки ПЧ: у попереджувальній 
точці; у дійсному місці цілі; на площі. 

Частковими показниками, що характеризують ймовірність ураження ПЧ в 
залежності від АЗУ, що застосовуються, доцільно обрати ймовірності ураження ПЧ: 
торпедою   (ракето-торпедою);   протикорабельною    ракетою   (ПКР);   глибинною 
авіаційною бомбою   (ГАБ)   при  одиночному  бомбометанні;  ГАБ  при    серійному 
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бомбометанні; ГАБ при груповому бомбометанні; на мінному загородженні. 
Умовну блок-схему математичної моделі бойового застосування ПЧВ для 

оцінювання його ефективності бойового застосування наведено на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Умовна блок-схема математичної моделі для оцінювання ефективності 
бойового застосування протичовневих вертольотів 

 
Математична модель бойового застосування ПЧВ складається з таких 

основних функціонально-алгоритмічних блоків: введення вихідних даних; введення 
умов виконання бойового завдання; розрахунку часткових ймовірностей виконання 
етапів бойового завдання; розрахунку часткових ймовірностей виконання бойових 
завдань; розрахунку узагальненої ймовірності виконання бойового завдання. 

Блок введення вихідних даних включає такі субблоки: льотно-тактичних 
характеристик ПЧВ (швидкість та висота польоту, максимальний час патрулювання, 
тактичний радіус дії); параметрів пошукового (цільового) обладнання ПЧВ 
(дальність виявлення підводних цілей, час безперервної дії, миттєва ймовірність 
виявлення цілі тощо); параметрів АЗУ ПЧВ (точність влучання торпеди/ракети, 
максимальне перевантаження на траєкторії польоту до цілі, дальність пуску – 
скидання АЗУ, приведена площа ураження ГАБ, кількість АЗУ на борту ПЧВ тощо); 
параметрів цілі (ПЧ) (швидкість ходу, надводне або підводне положення, глибина 
занурення тощо). 

Блок введення умов виконання бойового завдання включає такі субблоки: 
вибір засобів пошуку ПЧ (вказується один з обраних бортових засобів пошуку ПЧ – 
РГБ, ГАС, АПМ, БРЛС або АВТС); вибір способів  пошуку  ПЧ   (вказується один з  
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обраних тактичних способів пошуку ПЧ – пошук на рубежі (бар'єрі) або пошук у 
районі (полі); вибір АЗУ (вказується один з обраних типів АЗУ для ураження ПЧ – 
торпеда/торпедо-ракета, протикорабельна ракета (ПКР), ГАБ або морські міни). 

Блок розрахунку часткових ймовірностей виконання етапів бойового завдання 
включає такі субблоки: розрахунку ймовірності виявлення ПЧ в залежності від 
обраних засобів і способів пошуку ПЧ; розрахунку ймовірності стеження/ 
утримання контакту з ПЧ за допомогою РГБ або ГАС на рубежі (бар'єрі) або у 
районі (полі); розрахунку ймовірності атаки ПЧ (ймовірності попадання ПЧВ у 
область можливих атак ПЧ) за умовами пуску/скидання АЗУ в попереджувальну 
точку, у дійсне місце знаходження ПЧ або за площею, де можливе знаходження ПЧ; 
блок розрахунку ймовірності ураження ПЧ в залежності від обраних АЗУ – торпеда/ 
торпедо-ракета, ПКР, ГАБ або морська міна. 

Блок розрахунку ймовірності виконання бойового завдання забезпечує 
обчислення узагальненого показника ефективності бойового застосування ПЧВ у 
залежності від обраних засобів і способів пошуку та застосовуваних АЗУ. 

Ймовірність Pijk виконання бойового завдання ПЧВ при використанні/ 
застосуванні i-го технічного засобу пошуку ПЧ, j-го тактичного способу виконання 
бойового завдання та k-го типу АЗУ розраховується як добуток часткових 
ймовірностей виконання кожного з його етапів за формулою: 

УAСВ
e

eijk PPPPPP , (1) 

де e – етап виконання бойового завдання (виявлення ПЧ, стеження за ПЧ, вихід в 
зону можливих атак ПЧ, ураження ПЧ); Pe – ймовірність виконання  e-го етапу 
виконання бойового завдання; PВ, PС, PА, PУ  – ймовірності виявлення ПЧ, стеження 
за ПЧ, атаки (виходу в зону можливих атак) ПЧ і ураження ПЧ, відповідно. 

Алгоритмізація виконання етапів бойового завдання здійснювалася за 
відомими математичними співвідношеннями теорії бойової ефективності, що 
стосуються бойового застосування авіаційних протичовневих комплексів, 
викладених, зокрема, в [2]. Формалізовані елементи процесу бойового застосування 
ПЧВ були реалізовані у комп’ютерній програмі розрахунку показників ефективності 
застосування ПЧВ у середовищі пакета MathCAD. 

Представлена математична модель була апробована при оцінювані бойової 
ефективності застосування вертольотів Ми-14ПЛ, Ка-27ПЛ і проектів їх 
модернізації, що визначені відповідними концепціями, затвердженими Міністром 
оборони України в 2015 році. 

За результатами розрахунку варіант модернізації вертольота Ми-14ПЛ за 
показником ймовірності виконання бойового завдання зі знищення ПЧ переважає 
базовий варіант на 12 … 17 %, а варіант модернізації вертольота Ка-27ПЛ – на       
26 … 35 %  в залежності від цільового обладнання та озброєння, які застосовуються, 
та тактичного способу виконання бойового завдання. Як типова ціль розглядався 
дизель-електричний ПЧ проекту 06363 російського виробництва (ПЧ цього типу 
складають основу підводного флоту Росії в акваторії Чорного моря). 
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Підвищення рівня ефективності бойового застосування модернізованих 
зразків ПЧВ досягається за рахунок удосконалення бортового комплексу виявлення 
та знищення ПЧ, підвищенням захищеності за рахунок встановлення станції оптико- 
 
електронного подавлення атакуючих ракет з інфрачервоними головками 
самонаведення та комбінованої системи викиду хибних цілей, оснащення 
спорядження членів екіпажу окулярами нічного бачення. 

Адекватність представленої в статті математичної моделі забезпечується 
коректним застосуванням математичного апарату теорії бойової ефективності, 
використанням відомих широко апробованих процедур формалізації основних 
етапів бойового польоту літальних апаратів. 

Розроблену математичну модель та її комп'ютерну реалізацію доцільно 
використовувати для вирішення практичних питань, пов'язаних з оновленням парку 
ПЧВ авіації ВМС ЗС України, а саме – вибору кращих зразків вертольотів з числа 
альтернативних, обґрунтування тактико-технічних характеристик і формування 
раціональних варіантів їх модернізації, оцінювання впливу на ефективність 
бойового застосування окремих бортових систем, обладнання, озброєння та 
комплексних пропозицій по модернізації ПЧВ. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІТАКІВ-РОЗВІДНИКІВ 
 

Розглядаються проблемні питання проведення 
модернізації літаків-розвідників, деякі причини 
затримки їх вирішення. Підкреслюється, що перерви 
у фінансуванні і організації робіт можуть стати 
нездоланною проблемою для успішної модернізації 
вітчизняних літаків-розвідників 

 
Ключові слова: модернізація, літак-розвідник, розвідувальне 
обладнання, розроблення, закупівля 

 
Постановка задачі дослідження 
Аналіз досвіду проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних 

Сил на Сході України переконливо підтверджує відоме положення військової науки 
про те, що одним із найважливіших факторів успіху збройної боротьби був і 
залишається рівень розвідувального забезпечення бойових дій. Отримання 
розвідувальних даних на тактичну глибину забезпечується підрозділами сухопутних 
військ із застосуванням наземних радіотехнічних засобів розвідки та тактичних 
безпілотних літальних апаратів. Забезпечення командирів і штабів розвідувальною 
інформацією вище оперативно-тактичного рівня безальтернативно потребує 
застосування пілотованих або безпілотних літаків-розвідників. 

На даний час у бойовому складі Збройних Сил України, окрім безпілотних 
розвідників, знаходяться оперативно-тактичні літаки-розвідники Су-24МР [1]. За 
своїми льотно-технічними характеристиками вони, загалом, відповідають сучасним 
світовим зразкам, але при цьому суттєво поступаються їм за бойовими та 
функціональними можливостями. Підвищення бойового потенціалу й забезпечення 
заданого військово-технічного рівня літаків-розвідників на сьогодні вирішується 
шляхом їх модернізації [2]. Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України на 
даний час має певний досвід здійснення проектів з модернізації літальних апаратів. 
Такі роботи в рамках державного оборонного замовлення проводяться переважно 
авіаційними ремонтними підприємствами при науково-методичному супроводженні 
науково-дослідних установ Міністерства оборони України [3]. Роботи за першими 
(так званими “малими”)  варіантами  модернізації  літаків  Су-25,  Су-27,  МіГ-29, 
вертольотів Мі-8, Мі-24 завершені, літальні апарати прийняті на озброєння ЗС 
України. Повітряні Сили Збройних Сил України у 2018 році мають отримати майже 
30 відремонтованих і модернізованих літаків [4].   
 

©Медведєв Г.А., Пономаренко С.О., Сорокіна О.М.,  2018 
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Розпочата робота з модернізації літака-розвідника Су-24МР. Основним 
завданням є скорочення часу на отримання і обробку розвідувальної інформації за 
рахунок впровадження новітніх цифрових технологій [4, 5]. 

Метою даної статті є узагальнення основних проблем модернізації літаків     
Су-24МР та визначення шляхів їх вирішення для підвищення розвідувального 
потенціалу вітчизняної розвідувальної авіації. 

Проблемні питання модернізації літаків-розвідників 
До основних проблемних питань модернізації літаків-розвідників, які 

передували початку роботи та виникли на першому етапі її реалізації, можна 
віднести такі:  

1. Недостатній рівень справності та ресурсних показників літаків  
Су-24МР. У зв’язку з цим робота з модернізації повинна бути поєднана з виконанням 
капітального ремонту літака-розвідника і відновленням його справного стану 
(продовженням ресурсних показників). Це є обов’язковою умовою для проведення 
повноцінної модернізації та забезпечення всіх видів випробувань і подальшої 
експлуатації модернізованих літаків.  

2. При створенні вітчизняних цифрових сканерів для ведення панорамного і 
перспективного аерознімання у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, 
які забезпечать отримання видової розвідувальної інформації в цифровому вигляді, 
постає нетривіальна задача отримання новими цифровими камерами такої якості 
зображень, яку досягнуто аналоговими (плівковими) аерофотоапаратами. Необхідно 
забезпечити таку імовірність виявлення типової бойової техніки сухопутних військ, 
яка не поступається аналогічним показникам штатних аерофотоапаратів літака-
розвідника [6, 7]. При цьому потребують уточнення такі технічні характеристики 
цифрових сканерів, як кількість камер, їх розміри і фокусні відстані.   

3. Складність передачі великих обсягів розвідувальної інформації в реальному 
(близькому до реального) масштабі часу радіолінією “літак-наземний пункт 
управління”. Потребують уточнення вимоги щодо складу та характеристик 
обладнання бортової та наземної складових модернізованого широкосмугового 
каналу передачі розвідувальних даних в частині реалізації режиму передачі 
пріоритетних ділянок розвідки (виділених льотчиком чи штурманом або заданих 
програмно) в масштабі часу наближеному до реального. Також має бути 
проаналізована можливість введення режиму ретрансляції.  

4. При встановленні окремих нових систем виникають складності, пов’язані з 
їх розміщенням на зовнішній поверхні літака. Це стосується, наприклад, нової 
вітчизняної системи викиду хибних цілей. У зв’язку з цим стає необхідним 
проведення додаткових аеродинамічних досліджень модернізованого літака. 
Представляється доцільним більш ретельно розглянути варіанти стаціонарного 
(внутрішньо-фюзеляжного) розміщення нових засобів з можливим проведенням 
деяких конструктивних і функціональних доробок обладнання, що пропонується. 

5. Проблемним питанням є, в цілому, функціональне узгодження нових 
цифрових систем захисту літака (станції активних радіоелектронних завад, станції 
попередження про радіолокаційне опромінення та системи попередження про 
ракетну атаку) між собою та із штатним бортовим комплексом оборони літака. Для 
підвищення ефективності функціонування цих засобів вони повинні бути 
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інтегровані в бортовий комплекс під управлінням спеціалізованого обчислювача із 
сучасною базою даних, джерел радіо і теплового випромінювання, актуальних 
засобів ураження. Створення такого комплексу само по собі є окремою складною 
науково-технічною задачею [8], яка має бути вирішена. 

6. Складним завданням є встановлення в кабіні пультів управління 
модернізованого і нового обладнання. Необхідно виконати пошук технічних рішень 
(за необхідності доробок нових пультів) для забезпечення необхідних габаритних 
розмірів і місць розташування, при умові збереження повного функціоналу 
(ефективного управління новими засобами). Це завдання стосується пультів 
управління таких систем, як базовий комплекс розвідки, засоби захисту і 
завадозахищена радіостанція УКХ-діапазону.   

7. Відсутність досвіду створення наземного комплексу приймання,  обробки та 
зберігання розвідувальної інформації. Причому, такий комплекс згідно із сучасними 
вимогами має бути створений універсальним (забезпечувати обробку інформації, що 
надходитиме від усіх наявних у Збройних Силах України пілотованих і безпілотних 
засобів повітряної розвідки) [9]. При цьому повинна бути мінімізована кількість 
одиниць наземної транспортної техніки, уточнені вимоги до складу апаратних та 
програмних засобів комплексу (складу стаціонарної та мобільної компоненти і 
розподілу функцій між ними), а також оптимізовано розміщення автоматизованих 
робочих місць дешифрувальників. 

8. Забезпечення сумісності функціонування нового наземного апаратно-
програмного комплексу обробки польотної інформації із аналогічною за 
призначенням апаратурою, що вже експлуатується у військових частинах. Це 
потребує універсалізації зазначеного обладнання, значних організаційно-технічних 
зусиль з узгодження як форматів даних нових і штатних засобів обробки польотної 
інформації, так і функцій стаціонарної і мобільної його компонент. 

9. Дефіцит електронної елементної бази військового призначення, яка 
забезпечує можливість функціонування окремих нових систем у складних 
температурних, вібраційних та інших зовнішніх умовах експлуатації. Це 
потребуватиме пошуку раціональних місць розміщення нової апаратури (з 
урахуванням наявності вбудованого обігріву конкретної системи). В більш 
широкому контексті виникає необхідність узгодженого з Замовником уточнення 
окремих показників зовнішніх умов функціонування та зберігання нових систем. 

10. Відсутність спеціалізованого випробувального обладнання та в цілому 
полігону для тестування нових розвідувальних систем і засобів захисту літаків. Це 
потребує тривалої і кропіткої роботи зі створення такого полігонно-вимірювального 
комплексу із спеціалізованим обладнанням, а також значних фінансових витрат. 

В цілому, слід відмітити, що вирішення зазначених проблемних питань 
можливе як шляхом напруження зусиль вітчизняного ОПК зі створення нових 
систем, так і шляхом закупівлі окремих готових компонентів на міжнародному 
ринку. Але існують об’єктивні та суб’єктивні фактори, які ускладнюють реалізацію 
обох цих шляхів.  

До основних факторів ускладнення робіт силами українського ОПК 
можна віднести такі: 

відсутність необхідного досвіду у вітчизняних підприємств з модернізації 
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даного типу військової авіаційної техніки за умов відсутності за відомих причин 
авторського супроводження іноземного розробника (літаки-розвідники в Україні не 
розроблялися); 

відсутність повного обсягу конструкторської документації на базовий літак (у 
наявності лише комплект ремонтної документації та окремі конструкторські, 
довідникові та навчальні матеріали); 

загальна науково-технічна складність проекту та великий обсяг робіт 
(кількість співвиконавців), тривалий час підготовки та узгодження необхідних 
рішень та документів як з підприємствами-співвиконавцями, так і з установами 
Міністерства оборони України; 

недостатнє та аритмічне фінансування робіт з модернізації військової 
авіаційної техніки. 

Об’єктивні фактори, які необхідно враховувати при оцінці можливості та 
доцільності заміни розробок окремих складових частин модернізації літаків-
розвідників на готові іноземні аналоги (окрім повноти функціонала та рівня 
тактико-технічних характеристик відповідних систем) включають такі: 

вартісні показники обладнання, причому не тільки безпосередня вартість 
серійного зразка, а й  урахування витрат на створення спеціалізованої апаратури для 
випробувань, придбання запасних частин, навчально-методичних матеріалів та інші 
компонентів необхідної інфраструктури для забезпечення ефективної експлуатації 
на всіх етапах життєвого циклу техніки; 

технічна необхідність адаптації (доробки) готового обладнання для його 
інтеграції до бортового комплексу базового літака Су-24МР та організаційна 
готовність іноземної сторони до такої роботи у співпраці з українськими 
підприємствами; 

наявність експортного дозволу уряду відповідної країни для оснащення 
тактичного літака Збройних Сил України. 

 
Висновок 
 
Таким чином, аналіз зазначених проблем модернізації літаків-розвідників 

показує, що вони є переважно типовими для всього процесу модернізації вітчизняної 
військової авіаційної техніки. Але з урахуванням надзвичайної складності робіт з 
модернізації саме літаків даного типу виконання такої дослідно-конструкторської 
роботи у прийнятні терміни можливе лише за умов концентрації зусиль її 
Виконавця, підприємств-співвиконавців та організацій з науково-технічного 
супроводження з метою вирішення зазначених проблем. При цьому перерви в 
здійсненні модернізації із-за науково-технічних, організаційних чи фінансових 
причин можуть стати фатальними для цього проекту. Тільки наполегливі 
координовані спільні дії всіх учасників даної роботи, за умови достатнього та 
ритмічного фінансування, можуть забезпечити досягнення успіху в процесі 
модернізації літаків-розвідників.  

 
 
 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018. Вип. №14 (21) 
 

54 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Згурец С.Г. Оружие Украины. Воздушная сила: авиация фронтовая, 
транспортная, беспилотная. – Киев.: 2011. – 110 с.  

2. Харченко О. В., Пащенко С. В. Глибока модернізація та переозброєння Збройних 
Сил України – вимога часу / О. В. Харченко, С. В. Пащенко // Наука і оборона. – 
2015. – № 1. – С. 40–47.  

3. Біла книга-2017. Збройні Сили України. – К.: Міністерство оборони України. 
2018. – 152 с. http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2017.pdf 

4. Цьогоріч авіапарк Повітряних Сил поповнять майже 30 відремонтованих і 
модернізованих літаків / інтерв’ю Командувача Повітряних Сил Збройних Сил 
України генерал-полковника Сергій Дроздова газеті «Народна армія», серпень 
2018 року. URL: http://www.mil.gov.ua/ news/2018/08/05/czogorich-aviapark-
povitryanih-sil-popovnyat-majzhe-30-vidremontovanih-i-modernizovanih-litakiv/ 

5. Одесский авиационный завод разработал варианты модернизации самолета-
разведчика Су-24МР // URL: http://dumskaya.net/news/odesskiy-aviatcionnyy-
zavod-razrabotal-varianty-086206/ 

6. Базовый комплекс воздушной БКР-1 самолета Cу-24МР. – М.: ВВИА 
им.Н.Е.Жуковского, 1985.- 252 с.  

7. Ребрин Ю.К., Станкевич С.А., Мосов С.П. Методы количественной оценки 
эффективности средств аэрокосмической разведки.- Киев: КИ ВВС, 1997. – 262 
с.  

8. Харченко О. В., Пащенко С. В., Тараненко В.В. Шляхи оснащення літальних 
апаратів Збройних Сил України засобами захисту / Харченко О. В., Пащенко С. 
В., Тараненко В.В. // Наука і оборона. – 2015. – № 2. – С. 33–38.  

9. Карпович И.Н. Военное дешифрирование аэроснимков. Учебное пособие. – М.: 
Воениздат, 1990. – 544 с.  

 
Надійшла до редакції 21.11.2018 
Рецензент: СНС Харитонов М.О.  

 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018. Вип.№14(21) 
 

55 

УДК 358.422-048.35 
 
ПІДЧИБІЙ Л.В., науковий співробітник 
 
ЩОДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТАКТИЧНОГО 

ВИНИЩУВАЧА ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
Розглядаються основні особливості наступних 
поколінь винищувачів. Оцінюється бойовий досвід 
застосування новітніх винищувачів. Аналізуються 
сучасні тенденції розвитку винищувачів у світі. 
Наводиться попередня оцінка перспектив 
створення винищувачів в Україні  
 
Ключові слова: винищувач п'ятого покоління, винищувач шостого 
покоління, СТЕЛС 

 
 Проведення антитерористичної операції, а згодом й Операції Об'єднаних Сил 
у південно-східному регіоні України обумовило підвищену увагу з боку фахівців і 
аматорів до питання застосування винищувачів з метою ефективного вирішення 
бойових завдань. Пожвавлення активної дискусії щодо високих бойових 
властивостей новітніх винищувачів і можливостей їх бойового застосування з 
високою ефективністю в сучасних умовах обумовлює актуальність даної теми. 
 Новітніми винищувачами вважають їх п'яте й шосте покоління. Вони 
характеризуються низькою помітністю в радіолокаційному й тепловому діапазонах, 
інтегрованим управлінням, озброєнням, а також низкою нових технічних рішень і 
способів застосування [1, 2]. Вважають також, що новітні винищувачі п'ятого й 
шостого поколінь за своїми основними льотно-технічними характеристиками (ЛТХ) 
значно переважають винищувачі попередніх поколінь. 
 Серед основних переваг винищувачів п'ятого покоління зазначають: 
надзвукова  крейсерська  швидкість  польоту  на  безфорсажному  режимі роботи 
двигунів, зброя всередині, технологія малопомітності “Стелс” тощо. 
 До переваг шостого покоління, крім вищепереліченого, додають: безпілотний, 
штучний інтелект, зброя на нових фізичних принципах тощо. 
 До основних недоліків новітніх винищувачів відносять їхню порівняно велику 
вартість розробки й виготовлення, технологічну складність виробництва, велику 
вартість години польоту, дороге й нестійке до атмосферних впливів 
протирадіолокаційне покриття. 

Перший в світі новітній винищувач п'ятого покоління F-22 злетів наприкінці 
минулого століття. Наразі його серійне виробництво вже припинено. Про бойове 
застосування винищувачів п'ятого покоління F-22 й F-35 майже нічого не відомо. 
Через завісу таємності, що зумисно створена для захисту інформації, ні про їхні 
реальні можливості й ЛТХ, ні про операції в Сирії, ні в Афганістані майже нічого не 
відомо. У той же час китайські винищувачі п'ятого покоління J-20 і J-31, на думку 
аналітиків, є компіляцією зовнішніх форм і технічних рішень F-22 й F-35 [3, 4]. 
Підчибій Л.В, 2018 
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 Причому, J-20 сконструйовано для вирішення специфічних суто китайських  
проблем: завоювання панування в повітрі над океанським театром військових дій і 
знищення кораблів. Цей літак порівняно великих розмірів і злітної ваги, з великим 
радіусом дії, великим відсіком озброєння. Має дещо обмежені маневрові 
властивості.     
 J-31 вважають палубним винищувачем, або для експорту.   
 Основні ЛТХ винищувачів п'ятого покоління наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
                 Тип винищувача / ЛТХ   F-22    F-35     J-20   J-31  Су-57 

Площа крила, кв м 78 42,7 73 42,7 82 
Максимальна швидкість, км/год 2410 1930 2100 2205 2600 
Максимальна дальність, км 2960 2200 5500 5000 5500 
Максимальна злітна масса, кг 38000 29100 38300 27200 37000 
Бойова стеля, км 20 19,2 20 18 19,2 
Ефективна площа розсіювання, кв м  0,00018 0,00143 0,05 0,01 0,4 
Надзвукова крейська швидкість так ні так ? ні 
Технології СТЕЛС так так так так частково 
Зброя всередині так так так так так 
 

Аналіз таблиці дозволяє зробити такі висновки: 
 американські F-22 й F-35 мають найменшу площу розсіювання і є 
найдосконалішими з усіх за технологією СТЕЛС; 
 F-35 не має надзвукової крейсерської швидкості польоту, не зважаючи на 
технічне завдання про її досягнення, проте його прийнято на озброєння; 
 російський Су-57, поки не отримає нові двигуни, не зможе мати надзвукової 
крейсерської швидкості польоту, в його конструкції обмежено застосовано 
технології СТЕЛС. 
 Щодо шостого покоління, то три країни вже оприлюднили свої проекти 
винищувачів. Американський і франко-німецький варіанти мають футуристичний 
зовнішній вигляд без вертикального оперення, а британський зразок має віртуальну 
дошку приладів. Усі вони нині існують у вигляді ескізів, віртуальних презентацій чи 
макетів у натуральний розмір.    

Що стосується переозброєння військової авіації України, то основним 
напрямком залишається створення багатоцільового бойового літака шляхом 
створення його в кооперації з країнами-партнерами. Так зазначено в розпорядженні 
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 № 398-р “Основні напрямки 
розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період” [5]. Таке 
рішення спирається на те, що широка номенклатура систем та агрегатів майбутнього 
літака наші виробники можуть виготовляти самостійно. Решту технологій 
заплановано докупити в партнерів. За таким принципом сьогодні будують літаки 
майже в усьому світі.  
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Українського виробництва в майбутньому літаку можуть бути: 
 ракети “повітря-повітря”, “повітря-земля”, керовані авіабомби – ЦКБ 
“Арсенал” і ДержККБ “Луч”; 
 прицільні комплекси;  
 станція оптико-електронної протидії для захисту літальних апаратів від 
керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення –  НВФ “Адрон”;  
 система супутникової навігації – ДП “Оризон-Навігація”;  
 аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації БУР-4 ВАТ –   
НТК “Електронприлад”; 
 радіолокаційний прицільний комплекс (РЛПК) для винищувача МіГ-29, 
окремі блоки для РЛПК винищувача Су-27 – ДП “Новатор”; 
 турбореактивний двигун – ДП “Івченко-Прогрес” і АТ “Мотор Січ” тощо. 

Наведене вище дозволяє зробити такі висновки: 
зменшити вартість робіт і технічні ризики щодо нового винищувача можна 

шляхом виготовлення його в кооперації з країнами-партнерами; 
разом зі створенням винищувача мають розпочатися роботи зі створення 

двигуна до нього; 
наявна науково-технічна й виробнича база в Україні принципово дозволяє 

створити винищувач наступного покоління, проте питання вартості його 
розроблення, експортний потенціал, можливість спільного виробництва з іншими 
країнами із застосуванням стандартів НАТО тощо потребує додаткових досліджень.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБРИСУ КОМПЛЕКСУ БОРТОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ СУЧАСНОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА 

НА ОСНОВІ МУЛЬТИПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА 
КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИМ ОБМІНОМ 

 
Cформовано технічний обрис та запропоновано 
раціональний склад і структуру мультиплексної 
системи управління та контролю інформаційним 
обміном для перспективного БпЛА класів ІІ-ІІІ 
 
Ключові слова: комплекс бортового обладнання, 
мультиплексний канал інформаційного обміну, безпілотний 
літальний апарат  

 
Ефективність сучасних та перспективних безпілотних літальних апаратів 

(БпЛА) значною мірою визначається рівнем досконалості їх комплексів бортового 
обладнання (КБО) [1]. Розвиток КБО головним чином визначається розвитком 
інформаційно-обчислювальних систем. В умовах удосконалення засобів 
обчислювальної техніки відбувається розвиток напрямів удосконалення технічного 
обрису комплексу. Тому вибір використання мультиплексних каналів 
інформаційного обміну (МКІО) на тому чи іншому БпЛА повинен здійснюватися на 
основі результатів аналізу їх комплексів бортового обладнання аналогічно, як це 
було зроблено для літальних апаратів (ЛА) різних класів. 

Для визначення варіанту побудови мультиплексної системи  інформаційного 
обміну бортового обладнання для класів І-ІІІ класифікації  авіаційних комплексів 
(БпАК), яка прийнята в Міністерстві оборони України, проведено компонентний 
аналіз складу їх бортового обладнання на основі Уточнених загальних вимог до 
розвідувальних БпАК, розроблених Воєнно-науковим управлінням ГШ ЗС України. 

Результати аналізу безпілотних літальних апаратів щодо їх складу виявили 
наступне. Клас І БпЛА, за прийнятою класифікацією, повинен включати до свого 
складу таке основне бортове обладнання:  

систему автоматичного керування польотом; 
супутникову радіонавігаційну систему; 
інерціальну навігаційну систему; 
підсистему телеметрії передавання на наземний пункт управління параметрів  

польоту БпЛА; 
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змінне цільове спорядження (ТВ камера, цифровий фотоапарат, камера ІЧ 
діапазону, передавачі постановки завад, датчики радіоактивності, хімічного складу 
атмосфери та ін.). 

Для визначення інтерфейсу, що повинен використовуватися на БпЛА класу І, 
окрім складу цільового спорядження, необхідно визначити наступні його параметри: 
геометричні розміри мережі обміну інформацією, швидкості передавання даних, 
імовірність похибки та надійність передавання інформації, зручність роботи з 
вибраним стандартом в плані стандартизації рішень і уніфікації обчислювального 
обладнання і програмного забезпечення. 

Прикладом реалізації інтерфейсу БпЛА класу І може бути побудова 
центрального бортового обчислювача тактичного розвідувального безпілотного ЛА 
в рамках технічного проекту дослідно-конструкторської роботи, шифр “Горлиця” 
[2]. До складу центрального обчислювального процесора входить три 
обчислювальних модуля: керування польотом, контролю та резервного приймача 
навігаційної супутникової системи, обчислювального модулю ресурсоємних 
завдань. 

Зовнішній вигляд прототипу бортового обчислювача наведено на рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд прототипу центрального бортового  

обчислювача тактичного БпЛА 
 

Технічні характеристики бортового центрального обчислювача: 
процесор  MPC 8360 E PowerQUICCTM II Pro;  
оперативний запам’ятовуючий пристрій  DDR 2SRAM512Мб; 
вбудований генератор імпульсів часу; 
вбудований датчик температури; 
8 портів Ethernet 10/100 Base Т; 
15 портів RS 422; 
можливість оброблення до 10 разових команд; 
маса 4 кг; 
висота польоту до 12000 м. 
Для взаємодії з суміжними системами на борту використовується також 

інтерфейс RS-485. 
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Інтерфейси RS-422 і RS-485, описані в стандартах ANSI EIA/TIA-485-А і 
EIA/TIA-422, є найбільш розповсюдженими у промисловій автоматизації. 

Отже, для БпЛА класу І, які характеризуються невеликими масою (до 150 кг) 
та кількістю систем, що входять до складу їх бортового обладнання, доцільно при 
побудові інформаційно-обчислювальних систем цього класу використовувати 
цифрові лінії зв’язку, побудовані за типом інтерфейсів RS-422, RS-485 з пропускною 
здатністю до десятків Мбіт/с. 

Безпілотні літальні апарати класу ІІ-ІІІ, за прийнятою класифікацією, повинні 
включати до свого складу таке основне бортове обладнання:  

систему автоматичного керування польотом; 
систему супутникової навігації; 
цифрову систему повітряних сигналів; 
безплатформну інерціальну навігаційну систему; 
апаратуру зв’язку з НПУ та передавання на нього даних; 
відповідач управління повітряним рухом; 
систему розпізнавання “свій-чужий”; 
датчик магнітного курсу; 
змінне цільове спорядження (ТВ камера, цифровий фотоапарат, камера ІЧ 

діапазону, передавачі постановки завад, датчик радіоактивності, хімічний сенсор, 
бортовий накопичувач, апаратура ретрансляції радіосигналів в ударному варіанті 
озброєння). 

Крім цього, для виконання вимог фоно-цільової обстановки в інформаційний 
комплекс БпАК класу ІІІ повинні входити наступні датчики: 

радіолокаційна станція з режимами синтезування апертури антени та 
селекцією рухомих цілей; 

оптико-електронна й тепловізійна станції виявлення й розпізнавання наземних 
цілей; 

станція радіо- і радіотехнічної розвідки для виявлення радіовипромінюючих 
наземних цілей; 

лазерний далекомір-целевказівник для точного визначення дальності до 
наземної цілі та її подсвічування. 

Отже для БпЛА классу ІІ-ІІІ необхідно інтегрувати датчики радіочастотного 
діапазону, датчики оптичного діапазону, бортову обчислювальну систему й систему 
керування. Прикладом такої інтеграції є архітектури JSF і JAST [3, 4]. Проектна 
швидкість передавання даних і продуктивність архітектури JAST в 2010 році 
складала: для ОЕС - 120...700 Мбіт/с із продуктивністю до 25 млрд опер./с, для РЛС 
– 200...800 Мбіт/с із продуктивністю до 15млрд опер./с, для станцій РТР –      
150...700 Мбіт/с із продуктивністю до 10 млрд опер./с. Основним недоліком 
функціонування КБО з такою архітектурою є використання зовнішньобортових 
датчиків. 

На основі розглянутих основних систем та перспективних структур МКІО 
комплексів бортового обладнання можна запропонувати таку можливу інтегровану 
структуру комплексу бортового обладнання для перспективного БпЛА (класів ІІ-ІІІ), 
яка наведена на рисунку 2. 
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Бортова обчислювальна система на рисунку  2  має вигляд    обчислювального 
ядра та систем, що не ввійшли до складу ядра. Ядро обчислювальної системи, яке 
організовано як інтегроване середовище, уявляє частину обчислювальної системи, в 
якій забезпечується вирішення завдань максимально не залежних від конкретного 
складу бортового обладнання. Ця якість дозволяє використовувати ядро бортової 
обчислювальної системи в КБО різного функціонального призначення з 
мінімальними доробками, що стосуються заміни об’єктних програм. 

 

 
Рис. 2. Інтегрована структурна схема комплексу бортового обладнання 

перспективного БпЛА 
 

Відповідно до рисунку 2 сучасні безпілотні літальні апарати БпАК класів ІІ-ІІІ 
мають датчики інформаційних каналів, які аналогічні за функціональним 
призначенням і принципом дії відповідним датчикам ЛА типу  F-22, F-35: 

радіоелектронний комплекс: радіолокаційні станції з режимами синтезованої 
апертури й селекцією рухомих цілей, станції радіо – і радіотехнічної розвідки для 
виявлення радіовипромінюючих наземних цілей; 

оптико-електронний комплекс: інфрачервоні системи, лазерні системи, 
телевізійні та відеосистеми; 

система керування озброєнням (керовані та некеровані авіаційні засоби 
ураження); 

апаратура для здійснення ретрансляції радіосигналів; 
апаратура радіаційної та хімічної розвідки.  
Інтегроване обчислювальне середовище може бути побудоване й на підставі 

гетерогенної мультипроцесорної структури. Прикладом подібної структури є 
експериментальний  бортовий  мультипроцесор  ААСР,  інтегрована БЦОМ СIР, яка  
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об’єднує інформаційні потоки обладнання літака F-22, і супермультипроцесор IСР, 
використаний як засіб цифрової обчислювальної техніки для побудови КБО літака 
F-35 (JSF). Ці високопродуктивні мультипроцесори, що об'єднуються в єдину 
обчислювальну мережу за допомогою високошвидкісних каналів передавання 
інформації, забезпечують будь-яке функціональне оброблення сигналів і зображень, 
реалізацію алгоритмів штучного інтелекту, які найбільш раціональним способом 
надають ресурси, необхідні для рішення завдань на борту перспективних БпЛА. 

До високонадійних загальних (загальнолітакових) систем обладнання БпЛА 
входять: 

система керування двигуном (СКД); 
система дистанційного керування (СДК); 
загальнолітакові системи (ЗЛС); 
система об’єктивного контролю та реєстрації (СОК).  
Взаємодія між цими системами та комплексами бортового обладнання 

повинна здійснюватися за допомогою двох каналів інформаційного обміну: 
високошвидкісного та низькошвидкісного. Так, для сполучення датчиків 
інформаційних каналів з високопродуктивним ядром БМСІО, а також з РУ і ПІ та 
БВД, необхідно використовувати високошвидкісні канали інформаційного обміну зі 
швидкостями передачі інформації від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с (стандарти HSDB, 
IEEE1394b, Fibre Channel). Такі канали інформаційного обміну можуть бути 
побудовані на волоконно-оптичних лініях передавання інформації. Для обміну 
інформацією між ядром БМСІО та загальними системами обладнання БпЛА в 
більшості випадків достатньо використовувати виту пару проводів в екрані або 
коаксіальні кабелі лінії передачі інформації зі швидкостями передавання даних від 
1Мбіт/с до 20 Мбіт/с (стандарти MIL-STD-1553B та STANAG-3910). 

Одним із основних компонентів реалізації перспективного КБО БпАК є 
радіолінії управління і передавання інформації (РУ і ПІ) та банк вихідних даних 
(БВД). 

До слабоформалізованих завдань можна віднести завдання розпізнавання, 
розподілення ресурсів, завдання нечіткого керування, які можуть вирішуватися з 
використанням штучного інтелекту (І2), методи якого дозволяють створювати 
експертні системи. Такі системи звільняють оператора від виконання функцій зі 
збору і інтерпретації інформації, забезпечують “інтелектуальну” допомогу в 
прийнятті рішень і керуванні режимами роботи комплексу, скорочують час 
прийняття рішення, в окремих випадках, приблизно на порядок. 

Отже для БпЛА класу ІІ-ІІІ характерні значна маса (клас ІІ від 150 до 600 кг, 
клас ІІІ – більше 600 кг) та значна кількість різних систем у складі бортового 
обладнання, тому доцільно при побудові інформаційно-обчислювальних систем 
таких БпАК використовувати цифрові лінії зв’язку на основі інтерфейсів типу    
MIL-STD-1553B, STANAG-3910, HSDB, Fibre Channel, з пропускною здатністю від 
сотень Мбіт/с до одиниць Гбіт/с. 

Таким чином, комплекс бортового обладнання, побудований на МКІО 
перспективного безпілотного літального апарату, повинен мати такі концептуальні 
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особливості: відкритість та адаптивність архітектури; сумісність апаратних і 
програмних  засобів,  що  використовуються  на  борту  різних  БпЛА;   незалежність  
 
програм від апаратних засобів, що використовуються; орієнтацію на широке 
використання комерційних технологій і компонент (з подальшим переходом їх на 
військові стандарти); уніфікацію мереж передавання даних; стандартизацію 
конструкції; досконалі методології та інструментальні засоби програмування; 
ефективність засобів вбудованого контролю; високий рівень надійності, 
ремонтопридатності і технічного обслуговування. 
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ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ БОЙОВОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

ТАКТИЧНИХ ЛІТАКІВ-БОМБАРДУВАЛЬНИКІВ 
 

Розглянуто сучасні тенденції розвитку бортового 
авіаційного комплексу, бортових систем захисту 
тактичних літаків-бомбардувальників, визначені їх 
основні недоліки та запропоновані шляхи їх 
можливої модернізації  
 
Ключові слова: інтегрований комплекс бортового обладнання, 
засоби обміну даними та відображення інформації, засоби 
індивідуального радіоелектронного захисту, станція постановки 
активних радіоелектронних завад, система попередження про 
ракетну атаку, станція попередження про радіолокаційне 
опромінення 

 
У теперішній час для проведення повного переозброєння на авіаційну  техніку 

нового покоління найбільш вагомим компонентом бойового потенціалу військово-
повітряних сил багатьох держав є тактичні бомбардувальники, основне призначення 
яких полягає у нанесенні ударів по наземних цілях противника в оперативно-
тактичній глибині [1]. Не є виключенням і Повітряні Сили Збройних Сил України, 
на озброєнні яких знаходяться тактичні бомбардувальники Су-24М. Останнім часом 
особлива увага приділяється питанням модернізації даних літаків з урахуванням 
змін поглядів щодо застосування літаків даного класу, а також сучасних тенденцій 
розвитку бортової авіоніки нового покоління. Аналіз поглядів на розвиток 
бомбардувальної авіації військового керівництва ряду провідних авіаційних держав і 
досвіду локальних війн показує наступне [2]: 

1. При виконанні бойового польоту на максимальний радіус дії, 
бомбардувальники інколи вимушені будуть організовувати прикриття своїх бойових 
порядків від атак винищувачів противника за рахунок власних сил. 

 2. Значне підвищення ефективності засобів протиповітряної оборони (ППО) 
противника при наявності у нього літаків дальнього радіолокаційного виявлення і 
наведення (ДРЛВ), а також відсутності у літаків бомбардувальників властивостей 
малої радіолокаційної, інфрачервоної і акустичної помітності значно ускладнить 
подолання системи ППО і змусить широко і активно застосовувати сучасні засоби 
забезпечення бойових дій, у тому числі і бортовий комплекс оборони. Це також 
потребує виконання атаки заданих об’єктів, як правило, з першого заходу і, при 
можливості, використовувати при цьому зброю без входу в зону ефективного вогню 
засобів ППО. 
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3. Суттєве зростання за останній час могутності засобів радіоелектронної 
боротьби (РЕБ) викликатиме необхідність автономних дій тактичних 
бомбардувальників із використанням дублюючих засобів навігації та власних 
сучасних засобів радіоелектронної протидії (РЕП). 

4. Збільшення кількості важливих об’єктів військового призначення при 
одночасному підвищенні їх захисних властивостей потребує більш високої точності 
застосування авіаційних засобів ураження (АЗУ). 

5. Зростання долі рухомих об’єктів (до 75…80%) обумовлює необхідність 
передачі екіпажам тактичних бомбардувальників безпосередньо у повітрі в 
реальному масштабі часу даних від засобів повітряної розвідки. 

6. Досить значна глибина розташування деяких важливих об’єктів, особливо 
надводних, вимусить діяти літаки-бомбардувальники на відстані повного радіусу дії 
із застосуванням максимально можливого бойового навантаження. 

7. Переважна кількість бойових завдань буде виконуватись у складі груп, що 
потребує витримування заданих бойових порядків і організації взаємодії у будь-яких 
метеорологічних умовах і часі доби при активній протидії противника. 

Проведений аналіз показує, що для вирішення зазначених завдань сучасний 
тактичний бомбардувальник має бути оснащений інтегрованими комплексами 
бортового обладнання, до складу яких повинні входити: 

оптико-електронна оглядово-прицільна система з телевізійним і тепловізійним 
каналами спостереження та лазерним далекоміром, яка забезпечує спостереження за 
об’єктами та ураженням цілей вдень і вночі; 

навігаційний комплекс, який дозволяє мати у пам’яті навігаційної електронної 
обчислювальної машини не менше 5 різних маршрутів польоту та координати не 
менше 100 проміжних пунктів, забезпечувати автономність функціонування та 
завадозахищеність, виконувати польоти за правилами Міжнародної організації 
цивільної авіації (забезпечувати роботу в режимах VOR, ILS, DME та глобальних 
супутникових навігаційних системах NAVSTAR і ГЛОНАСС), використовувати 
засоби інтелектуальної підтримки екіпажу; 

радіолокаційний комплекс сучасних високоточних та завадозахищених засобів 
виявлення цілей та визначення їх параметрів; 

засоби відображення тактичної та навігаційно-пілотажної інформації на 
багатофункціональних кольорових індикаторах; 

засоби обміну даними та відображення інформації даною автоматизованою 
системою управління. 

Розширення функціональних можливостей та покращення точнісних 
характеристик бортового обладнання літака може бути забезпечене шляхом 
встановлення нового або доробки (модернізації) штатного обладнання. 

Проведений аналіз показує, що основні системи сучасних тактичних 
бомбардувальників, які було спроектовано та прийнято на озброєння у 70…80-х 
роках минулого століття, морально застаріли і не відповідають сучасним вимогам 
[2]. До основних їх недоліків можна віднести: 

низьку надійність прицільно-навігаційного комплексу;  
незадовільні точнісні характеристики інерціальної системи, яка є основною 

для визначення поточних координат літака; 
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незадовільні основні характеристики оптико-електронних засобів виявлення 
цілей; 

відсутність сучасної системи запису параметрів роботи прицільно-
навігаційного комплексу та високопродуктивного програмного забезпечення на базі 
сучасних комп’ютерних систем для глибокого післяпольотного аналізу точнісних 
характеристик комплексу та причин його відмови;   

низьку надійність системи реєстрації параметрів польоту, відсутність 
програми експрес-аналізу результатів польоту та роботи авіаційної техніки; 

невідповідність засобів зв’язку та радіотехнічних систем забезпечення 
польотів міжнародним вимогам; 

відсутність сучасної системи запису відеоінформації, що не дає можливості 
якісно оцінювати результати бойового застосування комплексу. 

Таким чином, проведений аналіз основних завдань сучасних літаків-
бомбардувальників, характеристик їх бортових систем, основних тенденцій 
розвитку інтегрованих комплексів бортового електронного обладнання, які знайшли 
відображення при розробці літаків 5-го покоління в передових авіаційних державах, 
дозволяє визначити такі основні цілі модернізації літаків даного класу: 

розширення номенклатури авіаційних засобів ураження (використання 
сучасної високоточної зброї); 

зменшення похибки виходу літака у район цілі за рахунок встановлення 
сучасної апаратури супутникової навігації та комплексної обробки навігаційної 
інформації з використанням даних штатних та нових систем, а також електронних 
карт місцевості; 

збільшення точності навігаційного бомбометання за рахунок більш точного 
визначення поточних координат; 

збільшення ймовірності результативного прицілювання за рахунок 
застосування багатофункціональних кольорових індикаторів; 

розширення діапазону по дальності застосування керованих АЗУ за рахунок 
модернізації лазерно-телевізійної прицільної системи;  

скорочення часу підготовки до вильоту прицільно-навігаційного комплексу за 
рахунок зміни принципу запису інформації про маршрут польоту на цілі; 

підвищення якості оцінки дії льотного екіпажу при пілотуванні апарату та у 
процесі прицілювання за рахунок впровадження нових апаратних та програмно-
алгоритмічних засобів; 

створення умов для польотів у відповідності з міжнародними вимогами за 
рахунок забезпечення взаємодії з міжнародними наземними навігаційно-
посадковими засобами та системою управління повітряним рухом, у тому числі і під 
контролем. 

Отже для реалізації зазначених цілей може бути визначений необхідний 
варіант модернізації комплексу БРЕО літака-бомбардувальника тактичної авіації, 
що відповідає сучасним вимогам та забезпечить високий рівень його бойового 
потенціалу. 

Одним з найважливіших компонентів обладнання бойового літального апарату 
є сучасні бортові системи його захисту. Досвід збройного конфлікту на сході 
України   показав,   що   застосування   авіації   без   сучасних   комплексів   оборони  
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неможливо [3]. Сучасний захист літаків вимагає розширення можливостей та 
удосконалення характеристик протидії новим зразкам ППО. Загальним недоліком 
усіх систем захисту літаків Збройних Сил України є їх моральна та фізична 
застарілість, а отже неспроможність на протидію сучасним засобам ППО.  

З метою вирішення зазначених проблемних питань, виходячи з вимог керівних 
документів, аналізу світових тенденцій побудови комплексів індивідуального 
радіоелектронного захисту ЛА різних типів та класів, а також ТТХ та бойових 
можливостей сучасних радіотехнічних засобів ППО і винищувальної авіації, 
доцільно визначити таку архітектуру засобів індивідуального радіоелектронного 
захисту літаків авіації ПС ЗС України, яка б передбачала об’єднання функціонально 
окремих станцій (підсистем) у єдиний комплекс, до складу якого доцільно 
включити: 

станцію постановки активних радіоелектронних завад (ASPJ) в контейнерному 
або “бортовому” (стаціонарному) варіанті; 

станцію попередження про радіолокаційне опромінення (RWR); 
систему попередження про ракетну атаку (MAW); 
систему викиду хибних цілей (CMDS); 
засоби управління та індикації [4].  
Слід зазначити, що комплекс повинен мати модульність (функціональну 

завершеність окремих підсистем), відкриту архітектуру та забезпечувати 
функціонування під керуванням центрального (інтегруючого) обчислювача. 

Таким чином, запропонований варіант бортового комплексу літака-
бомбардувальника повинен значно підвищити його бойові спроможності щодо 
виконання бойових завдань, а науково-промисловий потенціал України мусить 
вирішити складну проблему модернізації шляхом розробки, адаптації та 
випробувань й переходу до етапу освоєння серійного виробництва запропонованого 
бортового комплексу для потреб авіації Збройних Сил України.   
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У провідних країнах світу постійно проводяться роботи в області створення 
нових та удосконалення існуючих розвідувально-ударних безпілотних авіаційних 
комплексів  типу “баражуючий боєприпас” (далі – малі ударні БпАК). Аналіз 
сучасних та перспективних ударних БпАК показує, що вони застосовуються для 
вирішення різноманітних завдань в тактичній, оперативній (оперативно-тактичній) 
та стратегічній глибині дислокації противника [1…5]. Згідно з класифікацією, 
прийнятою у Збройних Силах України, БпАК поділяються на такі класи: клас І 
(мікро, міні, малі), клас ІІ (тактичні), клас ІІІ (оперативні, стратегічні). 

Малі ударні БпАК мають значну перевагу перед іншими ударними 
безпілотними та пілотованими літальними апаратами у разі, якщо потрібно 
оперативно знищити мобільні цілі або цілі, чутливі до часу реагування. Такі 
комплекси можуть застосовуватися для знищення окремих об’єктів (живої сили 
противника, транспортних засобів, легкоброньованої техніки тощо), які можуть бути 
розташовані на забудованих територіях, важкодоступних районах, а також діяти в 
умовах ближнього бою, коли є високий ризик ураження своїх військ та завдання 
супутнього збитку, тобто там, де атаки пілотованої авіації, артилерії і ракетної 
техніки недоступні або неприйнятні.  

На цей час малі ударні БпАК відсутні на озброєнні Збройних Сил України. 
Тому оцінювання ефективності бойового застосування, малих ударних БпАК, при 
прийнятті рішення щодо оснащення підрозділів Збройних Сил України (в першу 
чергу тих, що прийматимуть участь в операції Об’єднаних Сил на сході України) є 
актуальним питанням. 

Основним методом оцінювання ефективності застосування ударного БпАК є 
моделювання логістики й бойового застосування. Формалізацію процесу 
застосування малого ударного БпАК класу І виконано за допомогою відомих 
апробованих методів та емпіричних залежностей теорії бойової ефективності [6]. 

У якості узагальненого показника бойової ефективності прийнято ймовірність 
виконання бойового завдання Pб/з, яка дозволяє оцінити ефективність процесу бойового 
застосування малого ударного БпАК та може бути визначеною виразом [6]: 

© Стешенко П.М., Богославець С.О., Пащенко О.В.,  2018 
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                                           (1) 

де ..вилсвP  – ймовірність своєчасного вильоту (пуску) БпЛА; .вихP – ймовірність виходу у 
заданий район цілі; .виявлP – ймовірність виявлення та розпізнавання об’єктів розвідки; 

.уражP – ймовірність ураження наземного об’єкту.  
Ймовірність своєчасного вильоту ..вилсвP  оцінюється з урахуванням 

особливостей підготовки БпЛА до вильоту, часу на вихід у заданий район розвідки 
та ін. [6]: 

.
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де tочік. – час очікування, протягом якого зберігається ситуація, на яку визначена 
розвідка; уt  – час нанесення удару (складається з часу підготовки малого ударного 
БпЛА до польоту та часу польоту до цілі).  

Ймовірність виходу у заданий район цілі теж може бути визначено за 
формулою [6]: 
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де  –lгр, +lгр – граничні  значення бокового відхилення БпЛА від лінії заданого 
шляху; Ф0 – функція Лапласа; mн, σн – математичне очікування бокового відхилення 
БпЛА в момент виявлення об’єкту для удару і його середнє квадратичне відхилення, 
відповідно. 

Розрахунок ймовірності виявлення та розпізнавання об’єктів розвідки  
виконується за допомогою удосконаленої формули Живичина [7], з урахуванням 
характерної потрібної детальності, еквівалентної просторової розрізненості 
цільового спорядження та радіометричного контрасту об’єктів [7]:  
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де  α – рівень достовірності, зазвичай α=0,95; d – еквівалентна просторова 
розрізненість цільового спорядження; K – радіометричний контраст об’єктів;   
d0  - характерна потрібна детальність; d – еквівалентна просторова розрізненість 
цільового спорядження.                                    

Визначення імовірності ураження цілі розраховується за таким виразом [8]: 
2

2

2
. 1 кр

урR

ураж eP  ,                                                   (5) 
де σкр – середнє квадратичне відхилення точки удару БпЛА від цілі; Rур – приведений 
радіус ураження цілі. 

У наведеному вище підході вважається припустимим не враховувати 
ймовірність подолання системи протиповітряної оборони противника (ППО), з 
огляду на те, що БпАК класу І, , під час виконання бойового завдання не входить в 
зону ППО противника (з огляду на його тактичний радіус дії) та має достатньо малі 
значення ефективної поверхні розсіювання. Імовірністю ураження БпЛА 

...../ уражвиявлвихвилсвзб PPPPP
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стрілецькою зброєю можна знехтувати, враховуючи її низьку ефективність при дії 
проти безпілотних літальних апаратів. 

За наведеною методикою авторами виконано оцінювання ефективності 
бойового застосування двох гіпотетичних малих ударних БпАК для їх порівняння.  

Вихідні дані (тактико-технічні характеристики та параметри малих ударних  
БпАК, їх бортового обладнання) для оцінювання узагальненого та часткових 
показників бойової ефективності застосування малих ударних БпАК при виконанні 
ними завдань наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Вихідні дані для оцінювання ефективності бойового  

застосування малих ударних БпАК 
№ 
п/п Найменування параметру, одиниця виміру БпАК 1 БпАК 2 

1 2 3 4 
1 Час підготовки до вильоту, год. 0,1 0,2 
2 Швидкість польоту за маршрутом, км/год 120 100 
3 Висота польоту, м 100 200 
4 Фокусна відстань оптичної системи, м 0,05 0,03 
5 Розмір пікселя, мкм 3 4 
6 Кут зустрічі з поверхнею, град. 45 45 
7 Похибка влучення в ціль, м 5 3 
 
Розрахунок виконувався при таких характеристиках тактичної обстановки 

противника, умовах та обмеженнях: 
бойове завдання виконується вдень у простих метеоумовах; 
район земної поверхні, на якому виконується бойове завдання з пошуку 

об'єктів, обмежується ділянкою розміром 10 × 10 км; 
об'єктами є транспортні засоби, жива сила, мінометні розрахунки противника. 
Результати розрахунків показників бойової ефективності застосування 

зазначених вище малих ударних БпАК, отриманих описаним методом моделювання, 
наведені на рисунку 1. 

Рис. 1. Показники бойової ефективності малих ударних БпАК 
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Достовірність результатів розрахунків повинна забезпечуватися 
застосуванням апробованого підходу моделювання [6, 7], обґрунтованим вибором 
вихідних даних та схожістю результатів моделювання з наявними даними щодо 
практичного застосування безпілотних авіаційних комплексів у рамках операції 
об'єднаних сил на сході України. 

З аналізу діаграми отриманих значень показників ефективності бойового 
застосування розглянутих БпАК (див. рис. 1) видно, що ймовірність виконання 
бойового завдання БпАК №1 складає 0,70, а комплексом №2 – 0,62. Це дає 
можливість здійснити раціональний вибір типу малих ударних БпАК для постачання 
до Збройних Сил України з метою виконання бойового завдання із розвідки та 
ураження цілей у заданих умовах і тактичній обстановці. 

Таким чином, описаний методичний підхід до оцінювання ефективності 
бойового застосування малих ударних БпАК дозволяє: 

розширити можливості програмно-методичного забезпечення прийняття 
рішення щодо вибору найкращих сучасних зразків ударних БпАК; 

мінімізувати вплив суб’єктивного чинника в системі прийняття рішень щодо 
оснащення Збройних Сил України найкращою сучасною безпілотною авіаційною 
технікою за рахунок алгоритмізації й обґрунтованістю процедури вибору 
раціональних зразків. 
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ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ  

КЕРОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ БОМБ 
 

В статті проведено аналіз тенденцій 
створення керованих авіаційних бомб та 
визначено перспективні напрямки їх розвитку 

 
Керовані авіаційні бомби (КАБ) є одним з найбільш ефективних видів 

авіаційної зброї, призначеної для ураження наземних (надводних) цілей, частка яких 
від усіх застосовуваних керованих авіаційних засобів ураження в останніх збройних 
конфліктах складає до 70…90%. 

На сьогоднішній день провідна роль у створенні КАБ належить США, однак 
розробки КАБ здійснюються також у Росії, Великобританії, Франції, ФРН, Бельгії, 
Швеції, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших країнах. 

Розвиток КАБ у світі спрямований на розширення умов і удосконалення 
тактики їх застосування, у тому числі без входу в зону дії протиповітряної оборони 
(ППО) противника, забезпечення автономності наведення, розширення 
номенклатури цілей та підвищення ефективності їх ураження, зменшення вартості 
виробництва та експлуатації [1]. 

КАБ з лазерними, телевізійними і тепловізійними системами наведення у 
найближчому майбутньому будуть знаходитися на озброєнні багатьох країн, 
залишаючись пріоритетним типом зброї для нанесення вибіркових ударів по 
особливо важливих об'єктах, малорозмірних і міцних цілях.  

Удосконалення КАБ здійснювалося, в основному, за рахунок підвищення 
точності, розширення типів бойової частини (БЧ) і умов бойового застосування за 
висотами та дальностями, що дозволило суттєво підвищити бойову ефективність їх 
використання. 

Основними тенденціями розвитку КАБ є: 
створення КАБ модульної конструкції, які мають змінні модулі з БЧ і 

апаратурою керування різних принципів дії, що дає змогу розширити коло бойових 
задач як вдень, так і вночі в будь-яких метеорологічних умовах; 

розробка КАБ, що можуть скидатись з будь-яких висот, у тому числі і 
гранично малих без входження в зону дії  протиповітряної оборони. Для збільшення 
дальності польоту КАБ спостерігається тенденція їх оснащення аеродинамічними 
засобами й силовими установками; 

створення КАБ спеціального призначення, наприклад бетонобійних, або з 
касетною БЧ, тих що оснащаються високоефективними суббоєприпасами, у тому 
числі і самонавідними; 

оснащення КАБ системою інерціального наведення, яка може функціонувати  
© Тараненко В.В., Башинськй Д.В., 2018 
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як у комплексі з системою самонаведення на кінцевій ділянці траєкторії, так і 
самостійно на протязі всього польоту. При цьому для підвищення точності 
інерціального наведення може застосовуватися система супутникової навігації. КАБ 
з системою інерціального наведення на сьогоднішній день вважається однією з 
найефективніших видів високоточної зброї за критерієм “ефективність – вартість” 
для ураження широкої номенклатури незахищених і легко вразливих наземних цілей 
(до 80% від усієї сукупності наземних цілей). 

створення для КАБ таких систем керування, що формують оптимальну 
траєкторію польоту, яка забезпечує мінімальні кінцеві витрати енергії на керування і 
оптимізує кінцеві параметри зустрічі КАБ з ціллю: забезпечення таких кутів і 
швидкостей зустрічі з поверхнею цілі, при яких забезпечується максимальна 
ефективність бойового застосування. 

Разом з тим, на  сьогодні можна виділити два основних напрямки розвитку 
КАБ: 

створення простих і дешевих КАБ масового застосування (типу JDAM) та 
удосконалення існуючих зразків КАБ з різними системами самонаведення 
(лазерними, телевізійними, тепловізійними); 

створення складних і дорогих зразків (типу GBU-53/B) для виконання 
важливих бойових задач, оснащених багаторежимними системами наведення (на 
початковій ділянці траєкторії – інерціально-супутникова; на кінцевій – 
багаторежимна головка самонаведення (тепловізійна, лазерна напівактивна, активна 
радіолокаційна)), двосторонніми каналами передачі даних корекції траєкторії 
польоту і передачі відеоінформації, які забезпечують використання 
мережецентричних систем управління. 

Подальший розвиток КАБ в світі спрямований на покращення їх тактико-
технічних характеристик: підвищення точності наведення, збільшення дальності 
застосування, розширення умов  бойового застосування за режимами скидання, 
метеорологічним умовам, забезпечення можливості застосування в будь-який час 
доби.  

При цьому, на сьогодні усі КАБ за ознаками, які відображають їх основні 
відмінні властивості, можна розділити на п’ять поколінь: 

до першого покоління відносяться некеровані авіаційні бомби; 
до другого покоління відносяться КАБ, які оснащені простими недорогими 

лазерними напівактивними головками самонаведення (ГСН) флюгерного типу, 
траєкторія польоту яких після скидання є балістичною. Недоліком таких КАБ є 
відносно невисока точність наведення та необхідність безперервного підсвічування 
цілі до моменту її ураження; 

до третього покоління відносяться КАБ, в яких, в основному, реалізовано 
принцип “пустив – забув”, а застосування здійснюється по балістичній траєкторії по 
завчасно визначеним або оперативно виявленим  цілям. До них відносяться КАБ з 
телевізійними та тепловізійними ГСН, а також з інерціально-супутниковою 
системою наведення. Крім того, до таких КАБ відносяться КАБ з лазерною 
напівактивною ГСН, в якій покращені чутливість приймача випромінювання, 
підвищена точність і завадозахищеність ГСН, використовується крило, яке 
розкривається; 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018. Вип.№ 14(21) 
 

74 

до четвертого покоління відносяться КАБ, в яких використовуються 
комбіновані системи наведення (на початковій ділянці – інерціальна система 
наведення з корекцією від супутникової навігаційної системи, на кінцевій ділянці – 
телевізійна, лазерна або тепловізійна ГСН). В таких КАБ реалізований метод 
пропорційного наведення з можливістю виконання маневру “гірка”, збільшена 
площа оперення, яке розкривається. Також вони оснащені більш потужним модулем 
аеродинамічного управління, можуть бути оснащені двигуном, а їх застосування 
можливе по рухомим цілям; 

до п’ятого покоління відносяться КАБ, для яких характерним є:  малий калібр, 
велика дальність застосування (до 100 км і більше) і висока точність наведення, 
оснащення комбінованою всепогодною системою наведення з багаторежимною 
ГСН, оснащення двосторонньою лінією зв’язку, багатоцільовою БЧ, здатність 
застосування в мережецентричних бойових операціях і ураження мобільних 
наземних (морських цілей) [2, 3]. 

Разом з тим, на сьогодні на озброєнні Збройних Сил України знаходиться 
певна номенклатура коригованих АБ з лазерними напівактивними ГСН флюгерного 
типу, які відносяться до КАБ другого покоління та з телевізійною ГСН, які 
відносяться до КАБ третього покоління. 

Основними особливостями таких КАБ є обмежені можливості щодо їх 
бойового застосування, зокрема, невелика дальність застосування, можливість 
застосування тільки в світлий час доби та в простих метеоумовах, після скидання 
політ здійснюється по балістичній траєкторії. Застосування таких КАБ в умовах дії 
засобів ППО противника малої дальності практично є неможливим через загрозу 
ураження літака - носія [4].      

 Тому, перспективними напрямками розвитку КАБ для потреб Збройних Сил 
України є: 

створення КАБ модульної конструкції, які мають змінні модулі з бойовими 
частинами і апаратурою керування різних принципів дії, що дає змогу розширити 
коло бойових задач як вдень, так і вночі в будь-яких метеорологічних умовах; 

розробка КАБ, що можуть скидатись з будь-яких висот, у тому числі і 
гранично малих без входження в зону дії ППО противника; 

оснащення КАБ системою інерціального наведення, яка може функціонувати 
як у комплексі з системою самонаведення (лазерною, телевізійною, тепловізійною) 
на кінцевій ділянці траєкторії, так і самостійно на протязі всього часу польоту, при 
цьому для підвищення точності інерціального наведення може застосовуватися 
система супутникової навігації.  

На сьогодні в Україні виконуються роботи зі створення недорогих КАБ типу 
JDAM, а саме розробка блоку аеродинамічного керування БАУ-01КТ та оснащення 
ним некерованих авіаційних бомб калібру 100…500 кг, а подальший його розвиток 
можливий за вищевказаними напрямками, що дозволить суттєво збільшити 
дальність застосування та точність наведення.  

При цьому, одним із можливих шляхів збільшення дальності їх польоту є 
оснащення відповідними аеродинамічними поверхнями. На сьогодні найбільшого 
розповсюдження знайшли аеродинамічні поверхні типу крила, що розкривається, та  
хвостового оперення. 
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До складу перспективних КАБ модульної конструкції (Рис. 1) можуть 
входити: 

система наведення (ГСН); 
система керування; 
бойова частина (переважно БЧ штатних некерованих АБ загального 

призначення або проникаючого типу); 
підривний пристрій; 
органи керування (аеродинамічного типу); 
аеродинамічний модуль (хвостове оперення); 
двигун (в окремих випадках); 
двигун прискорювач (в окремих випадках, використовується для збільшення 

проникаючої здатності). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Технічний обрис перспективних КАБ модульної конструкції. 
 

 1 – лазерна ГСН, 2 – телевізійна ГСН, 3 – тепловізійна ГСН, 4 –
  багаторежимна ГСН, 5 – інерціальна супутникова навігаційна система, 6 – система 
управління, 7 –  бойова частина з підривним пристроєм, 8 – модуль аеродинамічних 
поверхонь,    9 –  твердопаливний двигун, 10…13  – хвостове оперення. 

Разом з тим, розроблення КАБ повинно здійснюватися на підставі визначення 
потреб Повітряних Сил Збройних Сил України та прийняття відповідних Рішень 
щодо відкриття дослідно-конструкторських робіт з урахуванням: 

пріоритетів та напрямів, визначених керівними документами; 
характеристик об’єктів дії імовірного противника та умов бойового 

застосування по ним КАБ;  
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сучасних тенденцій розвитку авіаційних засобів ураження та способів їх 
застосування; 

можливостей підприємств промисловості України щодо розроблення КАБ у 
визначений термін; 

можливостей дороблення системи керування озброєнням літаків-носіїв для 
забезпечення застосування розроблених КАБ; 

забезпечення максимального значення за критерієм “ефективність-вартість”. 
Таким чином, перспективними напрямками розвитку КАБ для потреб 

Збройних Сил України є: 
створення КАБ модульної конструкції, які мають змінні модулі з бойовими 

частинами і апаратурою керування різних принципів дії і здатними забезпечувати 
можливість застосування в будь-який час доби та метеорологічних умовах з 
реалізацією принципу “пустив – забув”; 

розробка КАБ, які можуть бути оснащені аеродинамічними поверхнями (типу 
крила, що розкривається, або хвостового оперення), та можуть бути застосовані з 
різних висот, у тому числі і з гранично малих без входження в зону дії 
протиповітряної оборони противника. 

При цьому, важливим завданням є проведення досліджень щодо визначення 
раціональних варіантів розробки КАБ за критерієм “ефективність - вартість” та 
можливостей реалізації відповідних проектів вітчизняними підприємствами 
промисловості у визначений термін. 
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В роботі розглянуто результати розрахункових 
досліджень комплексного газодинамічного 
управління течією в ступені осьового компресора 
газотурбінного двигуна. Показано, що 
застосування комплексного газодинамічного 
управління течією дає можливість покращити 
характеристики осьового компресора на зривних 
режимах обтікання 
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Вступ 
Ефективність і економічність енергетичних газотурбінних установок та 

авіаційних газотурбінних двигунів значною мірою залежить від параметрів та 
характеристик осьових компресорів. 

На даний час у практиці енергетичного машинобудування та 
авіадвигунобудування застосовують різні методи, направлені на вдосконалення 
параметрів і характеристик компресорів газотурбінних двигунів. Метою цих методів 
є покращення аеродинамічних і акустичних характеристик компресорів та 
забезпечення газодинамічної стійкості компресорів у всьому діапазоні 
експлуатаційних режимів і різних зовнішніх впливів, обумовлених умовами польоту 
літального апарату. Практика експлуатації газотурбінних двигунів (ГТД) показала 
недостатню ефективність існуючих методів забезпечення газодинамічної стійкості 
та ефективності осьових багатоступеневих компресорів на нерозрахункових та 
екстремальних режимах роботи авіаційних ГТД.  

На нерозрахункових режимах роботи ГТД течія в лопаткових вінцях ступенів 
осьового компресора відрізняється від розрахункової, що обумовлює зниження ККД 
та напірності компресора у цілому, а також викликає нестійку роботу компресора та 
газотурбінного двигуна. 

Результати досліджень, представлені в роботах [1, 2], показують, що 
застосування  дворядного  лопаткового   вінця   в   робочому   колесі   приводить   до 
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істотного збільшення напірності на всіх режимах роботи в широкому діапазоні 
частот обертання. Проте при цьому збільшується рівень втрат повного тиску. 

Як показали результати досліджень, представлених в роботах [3, 4], 
газодинамічне управління течією кільцевим вдувом сприяє зменшенню рівня втрат в 
діапазоні режимів роботи відповідної лівої гілки напірної лінії. 

Проте на сьогоднішній день залишається недослідженим питання 
комплексного газодинамічного управління течією в компресорі. 

Метою роботи є оцінка ефективності застосування комплексного 
газодинамічного управління течією в ступені осьового компресора.  

Основний матеріал дослідження 
Комплексність газодинамічного управління передбачала одночасний 

газодинамічний вплив на течію в двохрядному робочому колесі та вплив кільцевого 
вдуву на течію перед робочим колесом. Кільцевий вдув здійснювався через щілину 
перед робочим колесом, видув повітря відбувався при куті видуву γ=30°. 

Об'єкт дослідження – ступінь компресора, що складається з вхідного 
напрямного апарату, робочого колеса, напрямного апарату. Геометричні 
характеристики ступеня представлені в [5]. 

В роботі була проведена серія розрахунків моделювання течії в ступені 
осьового компресора для відносної частоти обертання n=60%. Колова швидкість на 
периферійному радіусі була рівною u=170,7 м/с.  

За результатами дослідження були побудовані характеристики ступеня 
компресора з газодинамічним управлінням течією кільцевим вдувом у вигляді 
залежності ступеня підвищення тиску π і газодинамічної функції q(λ).  

На рис. 1 представлені характеристики ступенів компресора: ступінь з 
однорядним робочим колесом, ступінь з однорядним колесом з кільцевим вдувом, 
ступінь з двохрядним робочим колесом з кільцевим вдувом при відносній частоті 
обертання компресора n=60%. 

На режимі роботи, що відповідає відносній частоті обертання n=60%, 
використання дворядного робочого колеса приводить до збільшення ступеня 
підвищення тиску у всьому діапазоні значень газодинамічної функції. При цьому 
найбільше вказане підвищення спостерігається при комплексному застосуванні 
газодинамічного управління течією: ступінь з дворядним робочим колесом і 
кільцевим вдувом. У такому ступені спостерігається підвищення напірності на 
2,6…1,2%  у порівнянні зі ступенем без газодинамічного управління течією. 

Результати проведених досліджень в ступені з дворядним робочим колесом і 
подібним колесом, але з кільцевим вдувом, дозволяють оцінити рівень втрат 
повного тиску в робочому колесі.  

Як показує аналіз графіків на рис. 2, в ступені з дворядним робочим колесом з 
кільцевим вдувом рівень втрат повного тиску в робочому колесі вище, ніж в ступені 
з однорядним робочим колесом без газодинамічного управління течією. 
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Рис. 1. Характеристики ступенів компресора для відносної  

частоти обертання n=60% 
ступінь з дворядним РК з кільцевим вдувом, n=60% 
ступінь з дворядним РК, n=60% 
ступінь без газодинамічної дії, n=60% 
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ступінь з однорядним РК з газодинамічною дією, 
n=60%

 
 

Рис. 2. Залежність коефіцієнта втрат повного тиску від газодинамічної функції 
q(λ) при відносній частоті обертання n=60% 

ступінь з дворядним РК з кільцевим вдувом, n=60% 
ступінь з дворядним РК, n=60% 
ступінь без газодинамічної дії, n=60% 
ступінь з однорядним РК з газодинамічною дією, n=60% 

 
На режимі роботи ступеня з дворядним робочим колесом і кільцевим вдувом 

при відносній частоті обертання n=60% коефіцієнт втрат повного тиску знижується 
на 0,022…0,01 у порівнянні з коефіцієнтом втрат повного тиску ступеня з 
дворядним робочим колесом без кільцевого вдува. Рівень втрат в робочому колесі з 
однорядним робочим колесом без кільцевого вдува нижче, при цьому коефіцієнт 
втрат повного тиску в робочому колесі збільшується на 0,06…0,04.  

Таким чином, ступінь з дворядним робочим колесом і кільцевим вдувом має 
високу напірність і рівень втрат нижче, ніж ступінь з дворядним робочим колесом 
без вдуву. Ступінь підвищення тиску збільшується в середньому на 0,5%, а 
коефіцієнт втрат повного тиску зменшується на при відносній частоті обертання 
n=60% на 1…2,1%. 

 
Висновки  
 
Вперше отримані результати комплекного газодинамічного управління течією 

в компресорі, а саме застосування кільцевого вдуву перед дворядними робочими 
колесами. Показано, що використання кільцевого вдуву перед робочим колесом з 
дворядним лопатковим вінцем сприяє підвищенню напірності ступеня. Однак, 
кільцевий вдув у ступенях з дворядними лопатковими вінцями менш ефективно 
впливає на рівень втрат, ніж в ступенях з однорядними лопатковими вінцями. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ТУРБУЛЕНТНОСТІ АТМОСФЕРИ НА ШИРИНУ 

СМУГИ ОГЛЯДУ РАДАРІВ З СИНТЕЗУВАННЯМ АПЕРТУРИ 
Розглянуто вплив зміни кута опромінення смуги 
огляду, викликаний траєкторними 
нестабільностями руху носія радіолокаційних 
станцій з синтезованою апертурою, на якість 
радіолокаційного зображення. Запропоновано 
значення величини допустимого ступеня 
викривлення відбитого сигналу на початку та в 
кінці смуги огляду, за яким визначається її ширина  
 
Ключові слова: траєкторні нестабільності, синтезування 
апертури, накладання каналів, відхилення від прямолінійної 
траєкторії  

 
Носії радіолокаційних станцій з синтезованою апертурою (РСА) в процесі 

отримання радіолокаційного зображення поверхні Землі повинні рухатись по 
визначеній траєкторії. Але до висоти 6 км атмосфера достатньо турбулентна і 
фактичні траєкторії літаків відрізняються від заданих. Тому відхилення носія РСА 
від заданої траєкторії необхідно тим чи іншим чином компенсувати в процесі 
формування зондувального сигналу, приймання відбитого сигналу та його обробки. 

Траєкторна обробка являє собою когерентне підсумовування прийнятих 
сигналів на інтервалі синтезування апертури. Синфазне підсумовування сигналів від 
кожного елементу розрізнення забезпечується шляхом фазової компенсації різниці 
відстаней до кожного елементу розрізнення на траєкторії синтезування апертури. 

В процесі вдосконалення авіаційних РСА підвищувалась питома 
інформативність зображень в тому числі і за рахунок компенсації траєкторних 
нестабільностей, яка включає зміну частоти повторення і корекцію фази сигналу. 
Корекція фази сигналів забезпечується виміром горизонтальних та вертикальних 
відхилень від заданої траєкторії руху [1]. 

Вплив турбулентності атмосфери на викривлення зображення РСА та 
погіршення її характеристик розглядався в ряді наукових робіт, наприклад, [1], [2], 
[3]. 

В той же час проблеми компенсації траєкторних нестабільностей розглядається 
недостатньо з точки зору обґрунтування побудови реальної конструкції. 

Проблема впливу турбулентності атмосфери на смугу огляду РСА (проблема 
“накладання каналів”) полягає в тому, що при відхиленні носія РСА по вертикалі 
і/або    горизонталі    від    визначеної    віртуальної    (опорної;   заданої)    траєкторії  
синтезування   апертури,   змінюється   кут  опромінення   каналів   дальності  смуги  
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огляду. Це призводить до порушення співвідношення між масштабами нахиленої і 
горизонтальної дальності в елементах розрізнення радіолокаційного зображення, що 
формується при синтезуванні апертури. Різниця у відстані від опорної і фактичної 
траєкторій до елементів відбиття монотонно змінюється в залежності від дальності 
при фіксованому значенні величини відхилення. Тобто зміною величини затримки 
між зондувальним сигналом і записом відбитих сигналів можлива компенсація 
точно виміряного відхилення від опорної траєкторії тільки для одного з каналів 
дальності. В інших каналах буде спостерігатися вплив сусідніх каналів на якість 
зображення, що формується в процесі синтезування апертури, та його погіршення.    

Метою даної статті є оцінка максимально можливої ширини смуги огляду РСА 
при компенсації траєкторних нестабільностей з визначеними (допустимими) 
втратами якості радіолокаційного зображення. 

Радіолокаційні станції з синтезуванням апертури в процесі функціонування 
випромінюють зондувальні сигнали, здійснюють приймання відбитих сигналів та їх 
обробку, яка виконується у декілька етапів. Особливостями при обробці відбитих та 
прийнятих радіолокаційних сигналів в РСА є їх запам’ятовування та подальша 
обробка. Її суть полягає в тому, що прийняті та попередньо оброблені сигнали 
запам’ятовують у цифровому вигляді з часовим інтервалом, який відповідає 
величині розрізнення за нахиленою дальністю (ширині спектру зондувального 
сигналу) 

,
f2

1
c
rtd                                                      (1) 

де   r – розрізнення за нахиленою дальністю;  с – швидкість поширення світла;   
f  – ширина спектру зондувального сигналу. 

В пам’яті РСА зберігаються відбиті сигнали каналів нахиленої дальності, 
кількість яких дорівнює  

r
RNr  ,                                                        (2) 

де  R  –  ширина смуги огляду. 
У процесі обробки набір одномірних радіоголограм перетворюють в 

радіолокаційне зображення смуги огляду. 
Відомі експериментальні дослідження відхилення від прямолінійної траєкторії 

руху складали від 2-х до 10-ти метрів в залежності від турбулентності атмосфери. 
Вони мають коливальний характер відносно заданої прямої руху, який схожий на 
викривлену синусоїду з періодом від 150 до 600 метрів [2]. 

У спрощеному вигляді сутність впливу траєкторних нестабільностей на 
погіршення розрізнення та дальність дії пояснюється фрагментом для і-го каналу 
нахиленої дальності, який наведено на рис.1. Наведені траєкторні відхилення 
відповідають площині візування. Штриховкою відмічено фрагмент  смуги огляду, 
який за відсутністю компенсації траєкторних нестабільностей рахується відбитими 
сигналами  і-го  каналу  нахиленої  дальності.  При  цьому  реально  відбиті  сигнали  
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 (і-1)-го каналів, і-го та    (і+1)-го каналів у різному пропорційному 
співвідношенні.  

Амплітуда коливань носія РСА, що наведена на рис.1, – фрагменті 
траєкторії синтезування апертури – дорівнює величині розрізненності за 
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визначаються  відбиттям  і-го,  (і-1)-го,  (і+1)-го  каналів, відбиттям частин і-го 
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Та навіть при такому не дуже великому відхиленні від прямолінійного руху, без 
часової корекції початку приймання (запису) відбитих сигналів, у 2…3 рази 
погіршується розрізнення за нахиленою дальністю, а синтезування апертури стає 
неможливим. 

Проблема полягає в тому, що при відхиленні від опорної траєкторії 
синтезування апертури при записі сигналів каналу нахиленої дальності, в нього 
потрапляють сигнали відбиті від сусідніх каналів нахиленої дальності. 

Розглянемо це питання та раціональний шлях його вирішення більш детально. 
Перш за все слід відзначити, що турбулентність атмосфери створює просторові 
відхилення літального апарату (ЛА) від заданої траєкторії руху. Складова 
відхилення, яка співпадає з визначеною прямолінійною траєкторією руху, не 
впливає на фазу відбитого сигналу і цим впливом будемо зневажати [3]. 

Значення вимірів складових відхилення по горизонталі і вертикалі залежать від 
ступеня турбулентності та зазвичай їх амплітуда не перевищує 10-ти метрів.  

Розглянемо вплив максимально можливих значень відхилення від опорної 
траєкторії синтезування апертури в діапазоні робочих дальностей РСА. 

Смугу огляду РСА, доцільно мати за рекомендаціями [4], а саме, визначимо, що 
смуга розвідки знаходиться у межах  

                                                ,82 НДН Г                                                        (3) 
де  Н –  висота носія РСА при синтезуванні апертури; ДГ  – горизонтальна дальність.   

На рис. 2 наведений варіант відхилення носія РСА від прямолінійної траєкторії 
синтезування апертури по вертикалі.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Відхилення носія РСА по вертикалі 
 
 ДГ мін  –  горизонтальна дальність до початку смуги огляду;  ДГ макс  –  горизонтальна 
дальність до кінця смуги огляду;  H  –  вертикальне відхилення від опорної 
траєкторії;  rкф  –  фактична відстань від антени РСА до кінця смуги огляду;            
rкв  –   опорна (віртуальна) відстань від антени РСА до кінця смуги огляду. 

 

Визначимо різницю у відстанях між фактичною і опорною траєкторіями руху 
на  початку та в кінці смуги огляду  РСА  за нахиленою дальністю. При  варіанті, що  
наведено на рис. 2, і відповідає вертикальному відхиленню від опорної траєкторії на 
величину Н  
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;22 НДNВ мінГ    ;22 ННДФN мінГ   ;ВNФNrН                      (4) 

;22 НДКВ макГ   ;22 ННДФК макГ   .ВКФКrК                       (5) 

Вихідні дані для розрахунків ступеню “накладання каналів”, що обумовлено 
турбулентністю атмосфери наступні: Н=3км; Н=10м; ;2НД мінГ  .8НД макГ  

У відповідності до рис. 2 нахилена  дальність від опорної та фактичної  
траєкторій визначається за допомогою горизонтальної дальності та висоти 
наступними співвідношеннями 

22 НДr Г ,     .22 ННДr Г                                          (6) 
При цьому ця різниця в нахиленій дальності, тобто практично зсув каналів, що 

обумовлює їх накладання, дорівнює 
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НДННННДrrr ГГ
                           (7)  

Результати розрахунків, відповідно вихідних даних, для ступеню “накладання 
каналів”, яке обумовлено турбулентністю атмосфери, наведені у таблиці  1. 

Таблиця 1 
Н, метри Н, км ДГ вірт. , км r, км r, метри R, км 

 

 

 

 

 

 
10 

 
 
3 

6 
8 
10 
12 
16 
20 
24 

6,708 
8,544 
10,440 
12,369 
16,279 
20,224 
24,187 

4,472 
3,511 
2,874 
2,425 
1,843 
1,483 
1,240 

      

   R = 2 км  

    R = 4 км 
     
    R = 8 км 

 

 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
16 

4,472 
5,385 
6,325 
7,280 
8,248 
9,230 
10,198 
12,166 
14,142 
16,031 

4,472 
3,714 
3,162 
2,747 
2,425 
2,167 
1,961 
1,644 
1,414 
1,240 

    R < 1 км  
 
   R = 1 км 
 
   R = 2 км  

    R = 3 км  
    
 R = 4 км  

 

 
1 

2 
2,5 
3 

3,5 
4 
5 
6 
7 
8 

2,236 
2,693 
3,162 
3,640 
4,123 
5,099 
6,083 
8,062 
10,050 

4,472 
3,713 
3,163 
2,747 
2,425 
1,961 
1,644 
1,240 
0,995 

     
 R = 0,5 км 
 
  R = 0,9 км 
 
    
    
    R = 2 км 
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Розрахунки, які наведені у таблиці 1, свідчать, що при ширині діаграми 
спрямованості РСА, яка відповідає визначеним в (3) кутам зондування, та суттєвих, 
порядку 10 м, траєкторних нестабільностях, сигнали відбиті від сусідніх каналів 
нахиленої дальності в процесі синтезування апертури накладаються один на другий. 
Сутність в тому, що зміна часу затримки відкриття приймача (початку часу запису 
відбитих сигналів) дозволяє компенсувати вплив траєкторних нестабільностей 
тільки для одного каналу нахиленої дальності. Сигнали від інших каналів нахиленої 
дальності в процесі синтезування будуть накладатися на сигнали від сусідніх каналів 
при синтезуванні апертури. Величина (ступінь) цього накладання залежить від 
амплітуди траєкторних нестабільностей Н, Y, відношення Н/ДГ , відстані від 
каналу дальності, в якому повністю компенсуються траєкторні нестабільності носія 
РСА, до будь-якого каналу смуги огляду, і розрізнення r за нахиленою дальністю. 

Вказані особливості процесу синтезування апертури, що викликані 
траєкторними нестабільностями, обумовлюють ряд обмежень на максимально 
досяжні характеристики РСА, яка побудована за класичною схемою. Це обмеження 
на смугу огляду і розрізнення за нахиленою дальністю, які є функціоналами від 
наведених вище факторів. 

Зрозуміло,  що  підсумовування  сигналів  при  синтезуванні апертури від різних 
елементів розрізнення за нахиленою дальністю в процесі обробки траєкторних 
сигналів неприпустимо. 

В реальних конструкціях можливе допущення накладання частки сусіднього 
каналу (сигналу від частки сусіднього каналу, який є завадовим) в каналах смуги 
розвідки, яке погіршує розрізнення за нахиленою дальністю і енергетику станції. З 
практико-логічних міркувань визначимо, що гранично припустима зміна дальності 
до каналу на краю смуги не повинна перевищувати  15 … 30%  від ширини смуги 
каналу. Тобто 

.3,0...15,0max rr                                                   (8) 
При визначенні залежності ширини смуги розвідки від траєкторних 

нестабільностей в розрахунках, результати яких наведені в таблиці 1, прийнято: 
;3,0;1 .. rrмr допмакс  та компенсатор траєкторних нестабільностей затримує 

запис відбитого сигналу на величину  ..0 допмаксср rR , яка відповідає за дальністю 
середині вибраної смуги з урахуванням обчислених відхилень від опорної 
(віртуальної) траєкторії синтезування апертури. При цьому потенційна смуга огляду 
зменшується від 2 до 12 разів в залежності від кута нахилу променя діаграми 
спрямованості антени РСА до поверхні землі. Чим більше кут нахилу, тим менше 
затінення об’єктів на складках поверхні, але тим менша ширина смуги  огляду. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше розглядається вплив на якість 
зображення смуги РСА різниці відстаней між фактичною і віртуальною траєкторіями 
синтезування апертури в діапазоні робочих дальностей радару. Числове визначення  
цієї   різниці   дозволяє   більш   предметно  оцінити  негативний  вплив  траєкторних  
нестабільностей на  характеристики РСА та враховувати його при її побудові. Крім 
того, висвітлення нової сторони проблеми компенсування траєкторних 
нестабільностей спонукає шукати нові шляхи її вирішення. 
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Висновки  
 
Таким чином, як показують розрахунки, траєкторні відхилення носія РСА 

погіршують потенційні характеристики РСА, а саме, зменшують ширину смуги 
розвідки, розрізнення та енергетику станції. Повністю компенсувати траєкторні 
нестабільності неможливо. Їх компенсація можлива тільки до визначеного рівня і 
потребує відповідної плати –  ускладнення РСА та погіршення її характеристик. 

В подальших дослідженнях доцільно уточнити вибір допустимого накладання 
відбитих сигналів з урахуванням статистичних характеристик моделей відбиття 
сигналів від об’єктів та підстилаючої поверхні. 
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ 
ПОСАДКИ ЛІТАКА НА ЕТАПІ СПУСКУ ПО ГЛІСАДІ 

 
Представлені результати досліджень 
багатокритеріальної оцінки якості процесу 
посадки літака на основі концепції нелінійної схеми 
компромісів 
 
Ключові слова: багатокритеріальна оцінка, нелінійна схема компромісів, 
якість посадки літака, спуск по глісаді   
 

 При навчанні льотчиків, а також при тренуванні льотного складу військ 
актуальним є завдання об'єктивної оцінки якості процесу посадки літака на різних її 
етапах. У цій статті розглядається етап спуску по глісаді. Оцінка здійснюється за 
сукупністю критеріїв і тому необхідно застосовувати багатокритеріальний підхід. 
Теоретичні основи рішення багатокритеріальних задач розглянуті в роботах [1,2,3]. 
Нижче коротко викладено концепцію нелінійної схеми компромісів і її застосування 
в задачах аналізу, а також розглянуті конкретні приклади багатокритеріальної 
оцінки процесу посадки літака на етапі  спуску по глісаді. 

Нелінійна схема компромісів 
           Будемо вважати, що критерії у, які беруть участь в процесі аналізу, є 
мінімізуємими (чим вони менші, тим краще). Для зручності аналізу нормуємо 

вектор критеріїв у вектором обмежень А  за формулою 
A
yy0 . З точки зору 

формалізації доцільно завдання вибору схеми компромісів замінити еквівалентним 
завданням синтезу деякої єдиної скалярної згортки приватних критеріїв, яка в різних 
ситуаціях висловлювала б різні принципи оптимальності.             
Вимоги до синтезуємої функції Y(y0): 
          вона повинна бути гладкою та монотонною; 
          в напружених ситуаціях вона повинна виражати принцип мінімаксу; 
          в спокійних умовах - принцип інтегральної оптимальності; 
          в проміжних випадках повинна приводити до Парето-оптимальних рішень, що 
дає різні виміри часткового задоволення критеріїв. 
             Іншими словами, така універсальна згортка повинна бути вираженням схеми 
компромісів, яка адаптується до ситуації.  

Для цього необхідно, щоб у вираз для скалярної згортки в явному вигляді 
входили характеристики напруженості ситуації. 

© Харченко О.В., Зіатдінов Ю.К., Воронін А.М.,  2018 



Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018. Вип.№14(21) 
 

90 

          З можливих функцій, що відповідають перерахованим вимогам, виберемо 
найпростішу: 

                                     
s

k

s

k
kkkk xyyY

1 1

1
00 ,1,0;1                             (1) 

де х – аргументи оптимізації; k=const – формальні параметри, які визначені на 
симплексі і мають двоякий фізичний зміст. З одного боку - це вагові коефіцієнти, які 
виражають переваги особи, що приймає рішення (ОПР) за окремими критеріями. З 
іншого - це коефіцієнти регресії змістовної регресійної моделі функції корисності 
ОПР, побудованої на основі концепції нелінійної схеми компромісів. 
           Вагові коефіцієнти розраховуються за формулою 

                                                 ],1[,

1

sk
f

f
s

j
j

k
k  ,                                                       (2) 

де kf – оцінка важливості (пріоритетності) к-го критерію, яка дана експертом за 
шкалою балів. 
           Залежно від виду багатокритеріальної задачі скалярна згортка 0[ ( )]Y y x  має 
різний фізичний зміст. У задачі аналізу ця згортка є оціночною функцією, її 
величина кількісно виражає міру якості багатокритеріального об'єкту при заданих 
значеннях аргументів х. У задачі оптимізації скалярна згортка 0[ ( )]Y y x  має сенс 
цільової функції. В результаті її екстремізаціі з’являється  компромісно-
оптимальний вектор аргументів х*. Зазвичай розглядається така задача оптимізації, 
в якій вважають для визначеності, що всі критерії у0(х) вимагають мінімізації. Тоді 
математично задача векторної оптимізації представляється у вигляді 

s

k
kk

Xx
xyx

1

1
0 .1minarg*  

          Конкретні завдання багатокритеріальної оптимізації розглянуті в [1,2]. 
Задача багатокритеріального аналізу 

 При багатокритеріальному оцінюванні альтернатив часто виникає 
необхідність отримання не тільки аналітичної, а й якісної оцінки. Для цього слід 
вираз скалярної згортки 0yY  нормувати і отримане значення 0Y  співвіднести з 
градаціями зверненої нормованої фундаментальної шкали: 

Категорія 
якості 

Інтервали зверненої нормованої 
фундаментальної шкали оцінок 

y0, Y0 
Неприйнятне 1,0 – 0,7 

Низьке 0,7 – 0,5 
Задовільне 0,5 – 0,4 
Гарне 0,4 – 0,2 
Високе 0,2 – 0,0 

 
Конструкція нелінійної схеми компромісів дозволяє нормувати скалярну 

згортку ні до максимального (зазвичай невідомого), а до мінімального значення. 
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Поклавши у виразі для нелінійної скалярної згортки (1) ідеальні (нульові) значення 
мінімізуємих критеріїв xy k0 =0 і враховуючи нормування вагових коефіцієнтів α, 
отримаємо 1min0Y  і формула нормованої мінімізуємої скалярної згортки має 
вигляд 

                                                                 
Y

Y 110  .                                                        (3) 

         Якісна (лінгвістична) оцінка альтернативи отримується зіставленням 
аналітичної оцінки Y0 із зверненою нормованою фундаментальною шкалою. Оцінка 
варіантів за єдиною нормованою фундаментальною шкалою дає можливість 
вирішувати багатокритеріальні задачі як традиційних постановок, так і в разі, коли 
потрібно вибрати альтернативу з безлічі неоднорідних альтернатив, для яких не 
можна сформулювати єдиного із безлічі кількісних критеріїв оцінки, а також для 
оцінки єдиної (унікальної) альтернативи. 
 

Задача оцінки якості  
 Оцінюється якість процесу  спуску літака по глісаді при посадці.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                  Директорний прилад 
 
 
 
 
 
 

 
          
              
Використовуються три термінальні (t = T) критерії якості: 
   Tly1 <А1 – модуль відхилення від розрахункової точки дотику в поздовжній 
площині; 
   Tby2 <А2 – модуль відхилення точки дотику від поздовжньої осі ЗПС в бічній 
площині; 
   )(

3
T

hVy <А3 – вертикальна швидкість в термінальній точці, а також два 
інтегральних критерії: 

T
Adth

T
y

0
44

1  – середнє відхилення від глісади у вертикальній площині; 

H 

T 0 

t 

ΔbT 
ΔlT ЗПС 
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T

Adtb
T

y
0

55
1  – середнє відхилення від глісади в горизонтальній площині. 

 Крім цих критеріїв якість процесу посадки характеризують ще у6 – відхилення 
від посадкової швидкості в термінальній точці; у7 – курсовий кут в термінальній 
точці; у8 – кут крену в термінальній точці; у9 – кут тангажу в термінальній точці;    
у10 – середня витрата рулів на глісаді (інтегральний критерій) і т.д. Будемо вважати, 
що останні критерії при всіх посадках задовольняються. 
          Для розрахунку інтегральних критеріїв скористаємося прийомом наближеного 
інтегрування, який ілюструється на прикладі критерію у4. Інтервал часу спуску по 
глісаді [0, T] розбивається на N підінтервалів ∆t, протягом кожного з яких величина 

, [1, ]
i

h i N  вимірюється і вважається постійною. Тоді у формулі для інтегрального 
критерію можна перейти від інтегралу до підсумовування 

4
10

1 1T N

i i
i

y h dt h t
T T

. 

    Якщо всі підінтервали однакові, тобто ii t t , то T N t  і 

4
1 1

1N N

i i
i i

ty h h
N t N

. 

         Аналогічним чином розраховується і критерій 5y . 
   У якості оціночної функції може бути використана скалярна згортка 

критеріїв (1). Вагові коефіцієнти α можуть бути визначені в інтерактивній 
процедурі, описаній в [3]. Нехай отримані наступні значення вагових коефіцієнтів: 

α1=0,25; α2=0,22; α3=0,28; α4=0,16; α5=0,09. 
              Задані наступні значення обмежень за критеріями (нагадаємо, що приклад 
модельний): 

А1=15м; А2=10м; А3=1м/сек; А4=30м; А5=20м. 
              Далі методом нелінійної схеми компромісів оцінимо якість двох посадок 
літака при різних числових значеннях приватних критеріїв. 

Посадка 1 
Нехай у1= 6 м; у2=3 м; у3=0,2 м/с; у4=10,5 м; у5=7,25 м. 
Нормування за формулою 0 , [1, ]k

k
k

yy k s
A

, дає значення відносних приватних 

критеріїв:  у01=0,4; у02=0,3; у03=0,2; у04=0,35; у05=0,36. 

Розрахуємо скалярну згортку критеріїв за нелінійною схемою компромісів 
(формула (1)): 

1 1 1 1 10,25 0,22 0,28 0.16 0,09 1,47
1 0,4 1 0,3 1 0,2 1 0,35 1 0,36

Y . 

          З урахуванням нормування за формулою (3) маємо 
 

0
11 0,32

1,47
Y . 
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     Зіставлення цього значення з якісними градаціями зверненої нормованої 
фундаментальної шкали дозволяє зробити висновок, що дану посадку можна 
оцінити як гарну. 

Посадка 2 
Нехай у1= 3м; у2=4 м; у3=0,6 м/сек; у4=13,25 м; у5=10,5 м. 
Відносні приватні критерії: у01=0,2; у02=0,4; у03=0,6; у04=0,44; у05=0,52. 

      На підставі формули (1) отримаємо 
1 1 1 1 10,25 0,22 0,28 0.16 0,09 1,85

1 0,2 1 0,4 1 0,6 1 0,44 1 0,52
Y . 

           Нормування за формулою (3) дає 
 

0
11 0,46

1,85
Y . 

            За зверненою нормованою фундаментальною шкалою посадка 2 оцінюється 
як задовільна. Такий висновок випливає з критерію у3 = 0,6 м/с (посадка жорстка). 
            Описана процедура багатокритеріального оцінювання може бути 
застосована, зокрема, для навчання і тренування льотчиків і в аналогічних випадках 
в інших предметних областях. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОТИБОРСТВА СУЧАСНИХ ВИНИЩУВАЧІВ   
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ДАЛЬНЬОГО ПОВІТРЯНОГО БОЮ 
 

Представлені результати дослідження  
протиборства двох винищувачів при тактиці 
пусків ракет з послідуючим ухиленням на основі 
математичного моделювання повітряного бою 

 
Ключові слова: радіолокаційна помітність, радіолокаційна головка  
самонаведення, критичні події бою, упереджувальне 
(напівупереджувальне, взаємне) ураження   
 

Повітряний бій винищувачів є одним з елементів тактики бойового 
застосування авіації. Пуски ракет з наступними маневрами ухилення від атакуючих 
ракет противника характерні для дій винищувачів щодо завоювання переваги у 
повітрі над районом бойових дій при веденні дальніх повітряних боїв. 

Основною вимогою до радіоелектронного обладнання  і ракет класу «повітря-
повітря» у складі перспективних винищувальних авіаційних комплексів є 
забезпечення перемоги у повітряному бою і високого ступеню виживання власного 
літака. 

Для літаків поколінь 4+ і 5 поширене розповсюдження отримали такі 
принципи ведення повітряного бою: “першим побачив – першим вистрілив”,  
“вистрілив і забув”. Вважається за необхідне забезпечити застосування ракет без 
введення літака в зону дії озброєння класу “повітря-повітря” літаків противника. 
Реалізацію вказаних принципів, за відомостями закордонних джерел, визначають 
такі важливі чинники [1] : 

енергетичний –  визначає швидкісні можливості ракети (відстань літак-ціль в 
момент її враження); 

автономності – визначає відстань літак-ціль, коли ракета переходить на  
автономне наведення і літак може здійснити маневр ухилення для виходу з-під 
відповідного ракетного обстрілу; 

гарантовані зони можливих пусків, при потраплянні в які ціль не має 
можливості уникнути ураження ракетою при будь-якому маневрі, включаючи 
маневри на відліт. 

Залежно від співвідношення зазначених чинників протидіючих сторін можливі 
такі наслідки повітряних боїв винищувачів при пуску ними ракети з максимальної 
дальності (з урахуванням демаскуючих ознак літаків): 

1. Упереджувальна поразка літаком 1 літака 2 до пуску останнім своєї ракети і 
навпаки. 

2. Напівупереджувальна поразка літаком 1 літака 2 до переходу його ракети на  
автономне наведення  і навпаки. © Хатунцева З.В., Маракулін О.Ю., 2018 
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3. Взаємне ураження літаків при прийнятій тактиці дій, коли кожна з ракет 
переходить на автономне наведення до ураження власного літака.  

Останній випадок є найбільш імовірним для сторін, радіоелектронне 
обладнання і ракети яких не мають істотних якісних відмінностей відносно 
основних тактико-технічних характеристик. Сучасні ракети класу “повітря-повітря” 
оснащені радіолокаційними головками самонаведення (РЛГС), що дозволяє їм 
зберігати параметри зони спостереження в будь-який час доби і будь-яких 
метеоумовах, на відміну від теле- або тепловізійних, які працездатні лише в умовах 
оптичної видимості або слабкого марева. 

Знання тактико-технічних характеристик сучасних винищувачів і їх озброєння 
дає змогу визначити наслідки повітряного бою протидіючих сторін при тактиці 
пусків ракет з наступними маневрами відвороту. Вважається, що ракети 
застосовуються з гарантованих зон можливих пусків.  

Області результатів повітряних боїв винищувачів, що дотримуються подібних 
тактик зближення (тип літака, тип головки самонаведення ракети): Су-27 (Р-27Р, 
полуактивна радіолокаційна головка самонаведення (ПРЛГС)), Су-35 (РВВ-АЕ, 
активна радіолокаційна головка самонаведення (АРЛГС)), МіГ-35 (РВВ-АЕ, 
АРЛГС), JAS-39 (АІМ-120C5, АРЛГС), F16C block52 (АІМ-120C5, АРЛГС), 
Rafale (МІСА, АРЛГС), F/A-18E/F (АІМ-120C5, АРЛГС), F/А-22А (АІМ-120C5, 
АРЛГС), EF-2000 (Meteor, АРЛГС), F-35A (АІМ-120C5, АРЛГС), F-15E (АІМ-120C5, 
АРЛГС) проти літака F/А-22А (АІМ-120C5, АРЛГС) наведені на рис.1.  

 

 
 
 

Рис. 1. Області результатів повітряних боїв при пусках  ракет  
з наступним маневром ухилення від атакуючих ракет противника 

 
Розрахунки виконані із застосуванням математичної моделі повітряного бою 

двох винищувачів [2]. Сценарій бою такий: винищувачі наближаються з постійною 
швидкістю,  здійснюють пуски 2-ох ракет класу “повітря-повітря” один в одного з 
граничних дальностей (на зустрічних курсах, на розвороті або вдогін)  і 
супроводжують власні ракети до моменту їх переходу на автономне наведення (до 
захоплення цілі головкою самонаведення). Після чого починають виконувати 
маневр відвороту для виходу з-під відповідної атаки противника і наступним рухом 

Область взаємного 
ураження 

 
(ракети переходять на 
автономне наведення до 

ураження власного літака): 
Су-35, МиГ-35, JAS-39, 

F/A-18E/F, F/А-22А,  
EF-2000, F-35A, F-15E, 
F-16C block 52 (18/27), 

Rafale (18/27) 

 

Область напівупереджувального 
ураження 

 

F/А-22А уражає  
 літаки Су-27 (27/27), F-16C block52 

(9/27), Rafale (9/27) 
 до переходу  їх ракет на автономне 

наведення: 

Область упереджувального 
ураження 

 
F/А-22А уражає 

літаки покоління 4 і нижче  до 
пуску останніми власних ракет 

 

F/А-22А 
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у зворотному напрямку. 
На основі даних про час пуску ракет з борта літака, час переходу ракет на 

автономне наведення (час захоплення цілі головкою самонаведення), часової 
послідовності критичних подій повітряного бою визначаються наслідки повітряного 
бою двох протидіючих винищувачів.  

В обчислювальному експерименті на основі згаданої математичної моделі 
застосовуються: 

варійовані чинники (швидкості винищувачів (0,65…0,85)Vmax; дальності 
виявлення противника бортовою радіолокаційною станцією в залежності від 
радіолокаційної помітності літака – ефективної площі розсіювання (ЕПР) 
(ЕПРmin ЕПРmax); дальності автономного наведення ракети, визначається дальністю 
захоплення цілі головкою самонаведення (для ракет з АРЛГС – 18…25 км; для ракет 
з ПАРЛГС (Р-27Р) – 0 км)); 

постійні чинники (перевантаження винищувачів; часові інтервали між пусками 
ракет в залпі у 1-го і 2-го винищувачів; середні швидкості цих ракет). 

 Тактико-технічні характеристики літаків і їх ракет отримані з джерел [1]. 
Еталонному літаку F/А-22А протистоять в повітряному бою за чергою  
альтернативні винищувачі. У відповідності з планом експерименту (27 дослідів, 
чинники варіюються на трьох рівнях) результати бою розподілились так: F/А-22А 
вражає всі сучасні альтернативні літаки і в область взаємного враження 
потрапляють літаки Су-35, МіГ-35, JAS-39, F/A-18E/F, F/А-22А, EF-2000, F-35A, F-
15E, F-16C block52 (18/27), Rafale (18/27). Запис «F-16C block 52 (18/27), Rafale 
(18/27)» означає, що у 18 дослідах з 27 літаки потрапляють в область взаємного 
враження винищувачів, решта випадків знаходиться в області 
напівупереджувального враження. В цю область також потрапляють літаки            
Су-27(27/27)  і частково F-16C block52 (9/27), Rafale (9/27). 

Ураження літака Су-27 до переходу його ракет на автономне наведення (зрив 
атаки цілі) пояснюється застосуванням власної ракетної зброї з гіршими (ПАРЛГС), 
ніж у противника бойовими властивостями. Причиною враження літаків F-16C 
block52 і Rafale  в ряді випадків на етапі супроводження ракет є невелика дальність 
виявлення противника бортовою радіолокаційною станцією (53…54 км), що 
обмежує максимальну дальність пуску ракет (максимальні дальності пуску ракет – 
100 км у F-16C block52  і 80  км у Rafale.) 

Сформовані області враження (упереджувальна, напівупереджувальна, 
взаємна) винищувачів дозволяють уніфікувати (спростити) розрахунок імовірності 
ураження кожного з винищувачів в парі “еталонний літак – альтернативний літак”, а 
з урахуванням можливості одночасного обстрілу декількох цілей кожним з 
винищувачів – отримати очікувані втрати противника при веденні повітряного бою 
і використовувати цей показник в подальшому при виборі оптимального варіанта 
зразка авіаційної техніки. Таким чином, запропонований підхід є одним з елементів 
науково-методичного апарату, що забезпечить належну якість прийняття 
управлінських рішень при вирішенні актуальної задачі оновлення парку бойових 
літаків Збройних Сил України. 
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ДІАГНОСТУВАННЯ ВТОМНИХ РУЙНУВАНЬ ЛОНЖЕРОНУ ЛОПАТЕЙ 

НЕСУЧОГО ГВИНТА ВЕРТОЛЬОТУ ЗА ДОПОМОГОЮ  
АКУСТИКО-ЕМІСІЙНОГО МЕТОДУ 

 
У статті вивчається досвід використання методу 
акустичної емісії  та запропоновано шляхи його 
запровадження в процес експлуатації авіаційної 
техніки 
 
Ключові слова: акустична емісія, акустично-емісійний метод, 
неруйнівний контроль, динамічні властивості авіаційних конструкцій, 
ресурс авіаційних конструкцій 

 
Лопаті несучого й кермового гвинтів вертольотів типу Ми-8, Ми-24 в 

експлуатації є досить надійними складовими елементами конструкції. В умовах 
особливого періоду кілька комплектів лопатей було допущено до подальшої 
експлуатації за межами встановленого ресурсу. Нині проводиться підконтрольна 
експлуатація цих лопатей. Це свідчить про високу надійність і достатній запас 
міцності, закладених при розрахунках і проектуванні, що дає підстави розглянути 
питання про продовження ресурсних показників і проведення в цьому напрямку 
відповідних досліджень. 

Державний науково-дослідний інститут авіації (ДНДІА) має певний досвід 
проведення робіт з дослідження фактичного технічного стану цих лопатей. Так, 
ДНДІА спільно з Державним підприємством “Конотопський авіаремонтний завод 
“АВІАКОН” та авіацією Державної прикордонної служби України в 2009 році були 
проведені дослідження щодо можливості продовження встановлених строків служби 
лопатям несучих 8АТ-2710-00 і кермових гвинтів 8-3922-00, 246-3922-00,             
246-3925-00 вертольотів типу Ми-8. Дослідження складалися з проведення 
відповідних лабораторних досліджень (препарування комплектів лопатей несучого 
та кермового гвинтів з метою перевірки відсутності корозійного ураження 
внутрішніх елементів конструкції цих лопатей, перевірка міцності клейових 
з’єднань на розривних машинах) і досліджень лопатей в умовах експлуатації. За 
результатами вказаних досліджень було обґрунтовано можливість поетапного 
продовження встановлених строків служби зазначеним лопатям від 12 до 14 років. 

У ДНДІА здійснено науково-методичний супровід робіт з продовження 
строків   служби   лопатям   НГ  і   КГ  вертольотів  типу   Ми-8.  При   дослідженнях  
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визначено елемент  силової конструкції, який обмежує  ресурс лопатей вертольота, а 
також розглянута загальна методологія встановлення й збільшення ресурсів 
авіаційної техніки. Ця методологія вивчена й достатньо детально викладена в різних 
наукових працях, у тому числі й у виданнях [1…4]. Основу методології становить 
гіпотеза лінійного підсумовування пошкоджень силових елементів конструкції з 
урахуванням діючих на конструкцію сил і інших експлуатаційних навантажень. 
Тому необхідно розглянути й проаналізувати ці сили й навантаження, які діють на 
вертоліт при виконанні різних польотних завдань і – відповідно – сили й 
навантаження, які діють на лопать [4]. 

Відомо, що лопать сприймає широкий спектр навантажень, до якого 
додаються ще й циклічні, вібраційні, коливальні навантаження, які призводять до 
таких деформацій лопаті як розтягнення, стискання, крутіння, вигинання й інші. 
При цьому основним конструктивним елементом, що сприймає весь спектр цих 
навантажень, є лонжерон лопаті. Саме тому він становить основу конструкції і є 
основним ресурсолімітуючим елементом. 

Пошук і створення нових досконаліших технологій об’єктивного контролю 
роботи силових елементів авіаційних конструкцій, діагностика їх пошкодженості та 
прийняття рішення про подальшу експлуатацію на нинішньому етапі існування 
вітчизняної авіації залишається вкрай важливою технічною проблемою. 
Використання при цьому відповідних досягнень науки й техніки, запровадження 
новітніх фізичних принципів і технологій дають можливість ефективно вирішувати 
вказану проблему. Нажаль, на цьому етапі в Україні вказані дослідження поки не 
знайшли широкого практичного впровадження при виробництві й ремонті авіаційної 
техніки. Саме тому пропозиція створення технології, яку зорієнтовано на 
використання аналізу 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 й деталей тертя тощо [2]. Для сигналів АЕ дискретного типу 
успішно вирішується завдання локації їх джерел. Отримані деякі співвідношення, 
що зв'язують параметри сигналів АЕ і розвитку дефектів, що є основою для 
побудови системи й розробки процедур технічної діагностики жорсткості та 
міцності матеріалів і виробів [3]. 

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 дозволяють зменшити значний вплив чинників, що заважають, а саме – 
навколишніх шумів. 

Аналізуючи вищезазначене, виникає необхідність застосувати принципово 
нову систему навантаження при проведенні випробувань. Саме тому в якості 
пристрою навантаження пропонується використовувати безконтактну магніто-
динамічну систему створення циклічних навантажень [3]. 
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Ця система має такі позитивні властивості: 
більш повно відтворює дійсні робочі навантаження, що діють в процесі 

експлуатації на силові елементи авіаційних конструкцій; 
створює реальні умови для зародження й розвитку втомних пошкоджень; 
безконтактність цієї системи виключає можливість появи акустичних шумів, 

викликаних роботою пристрою навантаження; 
ця система сама по собі є засобом контролю технічного стану конструкції 

шляхом реєстрації й подальшого аналізу динамічних характеристик об'єкта 
випробування; 

низький рівень створюваних навантажень (до 5·106 Па, тобто, до величини 
навантаження силових елементів з дюралюмінію під час горизонтального польоту 
ЛА) дає можливість за допомогою даної системи імітувати реальні умови 
експлуатації авіаційної техніки [4]. 

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. 

Геометрична довжина лопаті несучого гвинта вертольота значно більша за 
ширину, що призводить до виникнення великих амплітуд при співпадінні частот 
власних і вимушених коливань під час експлуатації як в польоті,  так і на стоянці. 
Діагностування цього об’єкту (лопаті) в таких умовах ускладнене. З метою 
здійснення контролю технічного стану лопаті несучого гвинта вертольота за 
допомогою акустико-емісійного методу сумісно з контролем частоти власних 
коливань постає питання про зменшення амплітуд вимушених коливань об’єкту під 
час діагностики. 

  
а б 

Рис. 1. Результати розрахунків 
              а – розрахункова модель з вантажем; 

б – крутна форма власних коливань лопаті несучого гвинта. 
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З цією метою пропонується об’єкт контролю закріплювати вертикально 
(рисунок 1а) та затискати через гумові й повстяні ізолятори, які забезпечують 
фільтрацію акустичних шумів. За допомогою безконтактної магніто-динамічної 
системи навантаження доцільно збуджувати крутні коливання (рисунок 1б) відносно 
поздовжньої вісі лонжерона лопаті. Крутні вимушені коливання створюють складне 
напружено-деформований стан у перетинах лонжерону, яке забезпечує потрібні 
умови появи сигналів акустичної емісії за наявністю дефектів втоми. Для 
збільшення амплітуди коливань і, відповідно, діючих напружень на закінцівці зразка 
встановлюються додаткові вантажі (баласти). При цьому частота коливань 
зменшується, а діючі напруження не повинні перевищувати рівня 5·106 Па, що 
дорівнює рівню напруження при висінні вертольота.  

Датчики АЕ, що перетворюють сигнали АЕ в електричний сигнал, 
встановлюються через акустичний контакт на лонжероні лопаті: перший біля 
комлевої частини, другий біля місця встановлення закінцівці лопаті заглушки. 

Результати майбутніх проведених експериментів (аналогічні, що проведені 
авторами [3]) підтвердять можливість контролю параметрів технічного стану 
елементів планера літака двома методами неруйнівного контролю одночасно 
(методу АЕ і методу контролю частоти власних коливань) та практично охоплять 
весь діапазон розвитку втомних пошкоджень. 

Таким чином, даний спосіб контролю може бути застосований для оцінки 
технічного стану силової конструкції лонжерону лопатей вертольоту на режимі 
автоколивань з використанням методу АЕ. Використання одночасно двох методів 
діагностики дозволять повніше вирішити завдання визначення технічного стану 
авіаційних конструкцій. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ БАЛОНІВ 
 

Запропоновано визначальні параметри і ознаки 
граничного стану авіаційних балонів (АБ), а 
також порядок прийняття рішення щодо 
подальшої їх експлуатації у складі бортового 
обладнання військової авіаційної техніки (ВАТ) 
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На сьогодні в питаннях підтримання льотної придатності ВАТ, за якою не 

здійснюється авторський нагляд, актуальним науково-технічним завданням стає 
розроблення методики щодо оцінювання (прогнозування) залишкового ресурсу 
(строку служби) наявних АБ без випробування їх на міцність шляхом руйнування. 
Це зумовлено, по-перше, відсутністю потрібної кількості АБ для експериментальних 
досліджень з метою визначення запасу їх міцності, а по-друге, організацією в 
суб’єктах авіаційної діяльності державної авіації України досліджень щодо 
можливості та доцільності переведення АБ на експлуатацію за технічним станом. 

Граничний стан виробу ВАТ під час експлуатації за технічним станом може 
бути заданий або областю непрацездатних станів, або областю передвідмовних 
станів [1, 2]. Технічний стан [2, 3] виробу ВАТ – це стан, який характеризується в 
певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями 
параметрів, установлених технічною документацією на виріб ВАТ. Тому одним із 
проблемних питань у забезпеченні справності АБ ВАТ є вибір визначальних 
параметрів АБ і відповідних допусків до них, на підставі чого можна робити 
висновки про довговічність АБ. 

Довговічність АБ визначається втомою матеріалу конструкції, ступенем його 
корозійної пошкоджуваності та зносостійкістю окремих елементів [4]. 

Окремими елементами АБ можна вважати, наприклад, штуцер, піроголовку 
тощо. Довговічність цих елементів враховують окремо. Тому в подальшому будемо 
розглядати саме параметри, що характеризують втому матеріалу балонів і ступінь їх 
корозійної пошкоджуваності. 

 © Вознюк М.М., Карпінос Б.С., Нагорний Л.В.,Храмченко В.А., 2018 
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Для складання переліку таких параметрів скористаємось деякими 
результатами в галузі теорії і експериментальних методів оцінювання міцності, 
довговічності конструкційних матеріалів та елементів конструкцій [5…7]. 

Основною умовою надійної і тривалої експлуатації балонів є забезпечення в 
конструкції балона рівня механічних напружень , що не перевищують межу 
можливої міцності матеріалу , тобто . 

Межу можливої міцності визначають з урахуванням коефіцієнта k , який 
чисельно враховує різні виробничі та експлуатаційні чинники, що впливають на 
механічну поведінку матеріалу, а саме: можливе відхилення хімічного складу і 
структури матеріалу від нормативних показників, наявність первинних і вторинних 
дефектів, недотримання технології виробництва тощо. 

Враховуючи наслідки руйнування балонів, коефіцієнт запасу міцності, згідно з 
нормативними документами, вибирають в діапазоні 2,5…3,0. У такий спосіб 
створюють умови, щоби під час експлуатації матеріал балона деформувався пружно, 
тобто щоби не мало місця небезпечне циклічне пластичне деформування 
матеріалу [5]. 

Радіальні σr, тангенціальні σt і осьові σz компоненти механічних напружень 
визначають за формулами теорії пружності і опору матеріалів [5]: 
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де P  - внутрішній тиск; ,R,R 21  – внутрішній, зовнішній та плинний радіуси балона 
відповідно. 

Через внутрішній тиск радіальні напруження є стискальні, а тангенціальні та 
осьові – розтягувальні. Вони досягають максимальних значень на внутрішній 
поверхні балона. Умова рівноваги перерізів стінки балона дає можливість 
встановити зв'язок між граничним тиском maxP  у циліндричному балоні, його 
зовнішнім діаметром 22 2RD  та товщиною стінки 12 RRs  (формула Барлоу): 

2
2DPs max .                                                          (4) 

Для тонких стінок (Δs/D1<0,05, де D1 – внутрішній діаметр) формула (4) 
приймає вигляд: 

cDPs max

2
1 ,                                                      (5) 

де c  – додаток товщини на корозію та відхил від номіналу під час виготовлення 
стінки. 

Залежності (1)…(5) застосовують в інженерних розрахунках і в певних 
нормативних документах. У разі потреби визначення напружень в елементах 
арматури залучають чисельні методи розв’язання задач опору матеріалів. 
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У разі появи в балоні корозійного дефекту подальшу експлуатацію пов’язують 
з контролем зростання цього дефекту до його максимально  припустимого розміру 
lкр , який має бути зазначений в експлуатаційній документації [6].  

Багаторічний досвід експлуатації балонів та наведені засади визначення 
граничного стану балонів засвідчують, що у разі дотримання умов і правил 
експлуатації матеріал балонів деформується пружно. Це є основа для науково-
технічного обґрунтування експлуатації балонів за технічним станом, методологія 
якого базується на визначенні зміни механічного стану (структури та механічних 
властивостей) матеріалу виробу за час експлуатації, реєстрації появи дефектів, їх 
подальшої кінетики, стану поверхонь балона, появи та кінетики корозійних 
пошкоджень (зміни товщини стінки). 

При статичному пружному деформуванні зміни  –  зворотні, при пластичному 
– незворотні. Вони є незворотні також при циклічному пружному деформуванні або 
при деградації у часі механічних властивостей матеріалу. Для металевих магнітних 
матеріалів АБ параметрами, що віддзеркалюють пошкоджуваність матеріалу, 
можуть бути зміна залишкового пластичного деформування балона та зміна 
коерцитивної сили. За час експлуатації в матеріалі виробу спостерігаються явища 
малоциклової втоми та малоциклової повзучості, корозії, зносу матеріалу. 
Параметри відповідних феноменологічних рівнянь граничних станів цих явищ 
визначають на основі великої кількості тривалих експериментальних досліджень. 

На жаль, на сьогодні немає повномасштабної бази даних про кореляційні 
залежності механічних і фізичних властивостей для матеріалів авіаційних балонів. 
Це змушує під час переведення авіаційних балонів на експлуатацію за технічним 
станом використовувати накопичений досвід стосовно інших конструкційних 
матеріалів, застосовувати нормативні документи щодо експлуатації інших 
елементів, використовувати підходи фізичного моделювання пошкоджуваності 
багатьох класів конструкційних матеріалів. 

Використовуючи коерцитивну силу cH  як контрольовний параметр технічного 
стану АБ, будемо враховувати ту обставину, що, згідно з експериментальними 
дослідженнями [7], граничне значення коерцитивної сили (lim)cH  орієнтовно дорівнює 

02 cH , тобто: 
02 c(lim)c HH  , 

де 0cH  – початкове значення коерцитивної сили. 
Крім змінення коерцитивної сили, контролюють також залишок пластичної 

деформації  як показник появи циклічної повзучості. Граничне значення 
деформації повзучості орієнтовно визначають за формулою [8]: 

2/lim  , 
де  – подовження за статичним навантаженням. 

Отже, прогнозувати довговічність авіаційних балонів під час їх експлуатації, 
тобто оцінювати можливість продовження експлуатації АБ, можна за схемою, 
наведеною на рисунку. За результатами контролю зазначених вище параметрів 
кожного конкретного балона може бути прийнято одне з таких рішень: допустити 
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виріб до подальшої експлуатації; після усунення виявлених дефектів допустити 
виріб до подальшої експлуатації; списати виріб. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Порядок оцінювання можливості продовження експлуатації авіаційних балонів 

 
Запропонований методичний апарат було застосовано під час переведення на 

експлуатацію за технічним станом авіаційних балонів літаків Л-39 Повітряних Сил 
Збройних Сил України [9]. 
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1. Допустити виріб до подальшої експлуатації. 
 
2. Після усунення виявлених дефектів 

допустити виріб до подальшої експлуатації. 
 
3. Списати виріб. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ 
КОМПОНЕНТІВ ВИРОБІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 

 
Розглянуто механізм оцінки доцільності 
збільшення ресурсу компонентів виробів авіаційної 
техніки з урахуванням вартості і техніко-
економічної ефективності робіт  
 
Ключові слова: ресурс і строки служби, вироби авіаційної техніки та їх 
компоненти, техніко-економічна оцінка  

 
Аналіз світових тенденцій щодо напрямків збільшення ресурсу виробів 

авіаційної техніки (далі – вироби АТ) показує, що висока їх вартість потребує 
експлуатації виробів впродовж 25 років до 50 років з інтенсивністю, що 
збільшується до 4000 льотних годин (л.год) за рік. Тому необхідний призначений 
ресурс виробів АТ безперервно зростає. Аналіз науково-технічної літератури 
свідчить, що, наприклад, у 70-х роках потрібні і досягнуті в експлуатації ресурси 
цивільних повітряних суден (далі – ПС) складали від 1 до 30 тис. л.год.  

Нині ресурси тривало експлуатованих ПС складають від 50 до 60 тис. л.год 
(20000 – 30000 польотів), а проектуємі ПС розраховуються на ресурс від 60 до 80 
тис. л.год. 

Як показує зарубіжний досвід, потрібний призначений ресурс конструкції, що 
є основним параметром її довговічності, вже досягає 80…100 тис. л. год [1,2]. 

Під довговічністю об'єкту експлуатації (виробу АТ) розуміють його 
властивість зберігати працездатність до настання граничного стану при 
встановленій системі технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). При цьому, 
граничним вважається такий стан об'єкту, при якому його подальше застосування за 
призначенням є неприпустимим або недоцільним [3].  

Довговічність виробів АТ обмежується граничним станом, що настає рано чи 
пізно, внаслідок діючих навантажень і чинників, які погіршують їх технічний стан.  

Граничний стан оцінюється за відповідними ознаками або критеріями, які 
встановлюються розробником і нормами льотної придатності. Для  різних типів ПС, 
авіаційних двигунів, повітряних гвинтів та допоміжних силових установок вони 
можуть бути різними і обновляються у відповідній нормативно-технічній 
документації (НТД) [4]. 
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На озброєнні авіації Збройних Сил України знаходяться вироби авіаційної 
техніки іноземної розробки та виробництва, за якими відсутнє авторське 
супроводження їх експлуатації. 

Тому в Україні створено свою систему забезпечення безпечної експлуатації та 
необхідної надійності виробів військової АТ [5]. Одним з головних компонентів цієї 
системи є комплекс заходів з поетапного продовження строків служби виробів АТ 
та збільшення їх ресурсу. Як правило, цей процес супроводжується проведенням 
різних за призначенням і обсягом робіт, у тому числі, пов'язаних з доробками як 
компонентів виробів АТ, так і різних виробів функціональних систем АТ. 

Особливостями конструкції ПС й військової АТ є наявність на них окремих 
компонентів і знімних виробів, ресурс і строки служби яких відрізняються від 
ресурсу і строками служби планера та його систем. 
 Виникає необхідність зниження числа таких компонентів, які стримують 
відпрацювання ресурсу в цілому виробу АТ. Зниження може бути досягнуто за 
рахунок збільшення ресурсу цих компонентів, зокрема, агрегатів, деталей і вузлів 
конструкції планера та його систем (далі – конструктивні елементи). 

Ресурс ПС (двигуна) встановлюється, виходячи з ресурсних можливостей їх 
окремих конструктивних елементів, руйнування або поява пошкоджень в яких 
можуть привести до катастрофічної ситуації.  

Доцільність збільшення ресурсу елементу в загальному випадку не повинна 
викликати сумнів при дотриманні певних обмежень, які накладаються вартістю 
доробок, що виконуються виконавцем за узгодженням з замовником. При цьому 
основні вимоги замовника зводяться передусім до мінімізації витрат як з реалізації 
доробок безпосередньо на усьому парку ПС цього типу, так і з подальшого 
технічного обслуговування (ТO) доробленої конструкції aбо її елементу.  

Для визначення доцільності збільшення ресурсу елементу, введемо такі 
параметри: 

I
ЕN    – ресурс елементу до його доробки, год;  
II
ЕN   – ресурс елементу після його доробки, год;  

ДВ    – вартість доробки, що планується розробником, грн.;  

ЗВ   – вартість робіт по заміні елементу на дороблений з подальшим 
регулюванням, грн.;  

Вn     – кількість ПС цього типу в парку, що підлягають доробці;   

.сумН – сумарний наліт парку ПС (год), що потребують доробки, на момент 
початку проведення доробки;  

РПN .  – призначений ресурс ПС цього типу, год.  
Очевидними є такі вимоги, які можна виразити нерівностями виду: 
 

I
Е

II
Е NN ; (1) 
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1
З

Д

В
В

. 
(2) 

Для парку ПС співвідношення (2), з урахуванням сумарного залишку 
призначеного ресурсу .. сумРПВ НNn , матиме вигляд: 

 1
.. сумРПВЗ

Д

НNnВ
В

 
 
(3) 

Вираз (3) слід вважати кількісною мірою, що визначає доцільність проведення 
доробок з урахуванням відносних матеріальних витрат, що доводяться на одну 
годину залишку призначеного ресурсу ПС, за умови дотримання вимоги (1).  

Тоді в загальному випадку нерівність (1) набуває такого вигляду: 
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(4) 

Співвідношення (4) дозволяє оцінити доцільність проведення доробок 
конструкції ПС у будь-який теперішній момент часу на будь-якому етапі 
експлуатації з урахуванням прийнятного рівня матеріальних витрат, спрямованих на 
вдосконалення конструкції серійних ПС.  

Техніко-економічна ефективність (ТЕЕ) підвищення характеристик 
довговічності виробів АТ (ресурсу) досягається в результаті проведення комплексу 
конструкторських і технологічних заходів, спрямованих на забезпечення 
довговічності при створенні виробів АТ і їх компонентів, з одного боку, і реалізації 
отриманих (підвищених) властивостей конструкції в процесі тривалої експлуатації 
виробів, з іншого боку.  

Проведення робіт першої групи пов'язане з додатковими витратами, 
необхідними для формування потрібних інформаційних ресурсів, розробки програм 
забезпечення підвищеної довговічності виробів АТ з виконаними доробками, 
підвищення їх контролепридатності в цілях зняття обмежень по ресурсах і 
переведенню виробів АТ на експлуатацію за технічним станом, програм і методик 
додаткових ресурсних випробувань, розробки необхідної нормативно-технічної 
документації і підтримці довговічності виробів на етапах експлуатації.  

Реалізація другої групи заходів дозволяє забезпечити на практиці в процесі 
експлуатації виробів АТ зниження витрат часу і матеріальних засобів на технічне 
обслуговування, ремонт і заміну компонентів та обладнання, ТО і ремонт виробів в 
цілому.  

Доцільність підвищення довговічності виробів АТ в цьому випадку 
визначається, виходячи з умови досягнення найбільшого економічного ефекту. 

Розглянемо завдання оцінки ТЕЕ заходів з підвищення ресурсних 
характеристик компонентів авіаційних виробів і пов'язаного з ним зниження 
питомої вартості запасних частин і матеріалів компоК , що витрачаються при ТО і 
ремонті, грн/год нальоту.  
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Економічний ефект 1компЕ , що досягається від зниження вартості запасних 
частин ( компоК ), що витрачаються, за рахунок зниження числа компонентів, які 
замінюються після відпрацювання своїх індивідуальних ресурсів, не співпадаючих з 
ресурсами планера ПС (двигуна), на яких вони встановлюються, або за рахунок 
збільшення числа запасних частин з підвищеними ресурсними характеристиками, 
визначається за виразами: 

k

i
ii

k

i
ПСРкомпOкомп csТKЕ

11
1 , 

(6) 

де ПСРТ  – річний наліт на облікові ПС, год; is  – кількість заощаджених 
компонентів i-го типу за рахунок експлуатації компонентів з підвищеними 
індивідуальними ресурсами (од.), ic  – ціна компонента i -го типу, тис. грн; k – 
кількість даних типів компонентів, од; 

при цьому: 

ДiНДii sss , (7) 

де ДiНДi ss ,  – кількість компонентів, потрібних при ресурсних характеристиках 
ПС до доробок і після виконання доробок відповідно, од.  

Потрібна кількість замінюваних компонентів скорочується за рахунок 
збільшення середніх значень ресурсів компонентів з виконаними доробками в 
порівнянні з ресурсами компонентів без доробок: 

РНДПСРНДi tТs / , (8) 

де РНДt  – середнє значення ресурсів компонентів без доробок i -го типу, год. 
 

РДПСРДi tТs / , (9) 

де РДt – середнє значення ресурсів компонентів з виконаними доробками i-го типу, 
год.  

Тоді з урахуванням (6) і (7) економічний ефект дорівнює: 
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(10) 

Таким чином, визначивши вихідні дані для формули (4), а також для формули 
(10) – річний наліт парку ПС, вартість компонентів і-го типу та розрахунок 
середнього значення їх ресурсів з виконаними доробками і без доробок, можливо по 
ним оцінити доцільність та техніко-економічну ефективність заходів щодо 
збільшення ресурсу компонентів ПС, ресурс яких відрізняється від ресурсу 
основного виробу. 

Якщо раніше підтримання справності АТ Збройних Сил України виконувалось 
в  основному  шляхом  виконання  заходів  з  продовження  її  строків  служби,  то  в  
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сучасних умовах експлуатації виробів АТ існує нагальна потреба у збільшенні їх 
ресурсних показників, і цей процес є більш трудоємкісним та витратним. Тому 
запропонований механізм оцінення доцільності збільшення ресурсу компонентів 
виробів АТ є актуальним і дає змогу прийняти рішення – щодо проведення 
досліджень і робіт зі збільшення призначеного ресурсу компонентам основного 
виробу під час продовження йому призначених показників, або заміни компоненту 
виробу на новий. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ВИПРОБУВАНЬ КЕРОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ 

 
Наведено методичні основи формування зон 
небезпеки при проведенні контрольних льотних 
випробувань на основі декомпозиції засобів 
ураження на групи за рівнем безпеки застосування 
та контролепридатності 
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Нині з метою забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил України 

виконується значний обсяг досліджень та робіт з визначення можливості 
продовження встановлених ресурсних показників авіаційної техніки, у тому числі і 
призначених показників (строку служби, строку зберігання) керованих авіаційних 
засобів ураження (КАЗУ) номенклатури Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Однією з важливих складових зазначених заходів є проведення контрольних 
льотних (натурних) випробувань КАЗУ, що, у свою чергу, вимагає розрахунку зон 
небезпеки (ЗН) [1].  

Необхідність визначення ЗН обумовлена необхідністю врахування факторів, 
що впливають на рух КАЗУ, та можливістю виникнення небезпечної ситуації 
внаслідок падіння КАЗУ чи їх уламків в межах вказаних зон. Небезпечна ситуація 
може виникнути в результаті розвитку нештатної роботи складової частини КАЗУ, 
що неможливо зупинити в умовах, що розглядаються, та яка є випадковою подією. 
При цьому проводиться пошук таких поєднань можливих відмов складових частин 
(блоків, агрегатів, систем), при яких бокове відхилення LЗН і дальня межа зони 
падіння приймають максимальне значення, а ближня межа зони падіння – 
мінімальне значення.  

Визначення ЗН також є важливим аспектом при уточненні алгоритму 
бойового застосування КАЗУ, особливо після відновлення їх справності та у 
випадку зміни характеристик після проведення модернізації окремих складових 
частин. 

Оскільки сучасні КАЗУ є типовими представниками складних систем і можуть 
бути розглянуті з позиції теорії складних систем в організаційному та 
функціональному аспектах [2], то вирішувати задачу визначення ЗН доцільно на 
основі    використання   загальних   положень   методології   дослідження   складних  
 © Гурба О.В., Печура Д.С., Ільїна О.В.,  2018 
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технічних систем. У залежності від конкретних вимог, в процесі аналізу структури 
складної системи (ССС) використовуються різні математичні методи та моделі. 

Математичною основою формалізованого вирішення задач аналізу та синтезу 
ССС є агрегативно-декомпозиційний підхід (АДП) з розробкою адекватної 
математичної моделі об’єкта дослідження, визначенням показників (критеріїв) 
якості та проведення їх ранжирування за впливом на безпеку експлуатації, 
розробкою методів оцінювання кількісних показників, що характеризують визначені 
критерії якості тощо. 

Використання процедури декомпозиції дозволяє представити КАЗУ у вигляді 
деякої структури, яка включає в себе декілька рівнів, та провести розподіл її 
складових частин на групи за рівнем безпеки експлуатації та контролепридатності 
[3]. Результати функціональної дворівневої декомпозиції (агрегації) КАЗУ на 
складові частини наведено на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Функціональна дворівнева декомпозиція керованого авіаційного 
засобу ураження  
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Для розподілу складових частин КАЗУ з метою агрегації функцій і задач на 
відповідних її рівнях доцільно використовувати метод теорії графів [2]. Граф 
можливих наслідків відмов складових частин КАЗУ наведено на рисунку 2, де 

1X  – множина станів складової частини; 2X  – множина можливих несправностей 
складової частини; 43 , XX  – множини можливих наслідків несправностей 
складової частини. 

 
Рис. 2. Граф можливих наслідків відмов складової частини керованого 

авіаційного засобу ураження 
 
Використання процедури декомпозиції дозволяє визначати границі ЗН та 

розробити математичну модель польоту КАЗУ з урахуванням штатної роботи або 
появі відмови хоча б однієї його складової частини. Так можливими наслідками 
відмов блоку живлення 9-Н-1028 ракети типу Р-73 є невиконання завдання, 
невідділення ракети від літального апарату та відмова системи керування ракети у 
польоті, а внаслідок відмови ракетного двигуна твердого палива РДТТ-295 є 
невиконання завдання з подальшою самоліквідацією ракети або руйнування (вибух) 
двигуна та як наслідок – пошкодження або руйнування літального апарату [4]. 
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Математична модель просторового руху являє собою нелінійну систему 
диференційних рівнянь[5]. При розробці математичної моделі КАЗУ застосовано 
теорему про зміну кількості руху і моменту кількості руху: 

 

,M
dt
Kd

;F
dt

Vmd

                                                        (1) 

 
де V  – вектор земної швидкості; F  – вектор рівнодійної зовнішніх сил, діючих на 
КАЗУ; K – вектор моменту кількості руху; M  – сумарний момент зовнішніх сил, 
діючий на КАЗУ; m  – маса КАЗУ. 

У формулі (1) враховуються зміни маси та положення центру маси у польоті, 
які обумовлені вигоранням палива двигуна, моменти інерції, залежно від зміни 
маси, аеродинамічні характеристики та сили і моменти сил, силу і напрям вітру 
тощо. 

За допомогою комп’ютерного моделювання, із розв’язанням (1) методом 
Рунге-Кутта-Фельберга 4…5 порядку [6] можна розрахувати траєкторії, швидкості, 
координати точок падіння та інші параметри, які використовуються для оцінювання 
зони небезпеки. Сукупність точок падіння, враховуючи радіус розльоту осколків, 
утворюють зони небезпеки.  

Вихідними даними є початкові умови польоту; тягові характеристики РДТТ; 
аеродинамічні, масо-інерційні, центровочні та геометричні характеристики КАЗУ; 
характеристики зовнішнього середовища, можливі відмови систем КАЗУ. 

Початковими умовами польоту є початкова швидкість, положення літака-
носія, початкова кутова швидкість обертання навколо повздовжньої осі тощо. До 
тягових характеристик РДТТ належить закон зміни тяги у часі і наявність 
ексцентриситету тяги двигуна. Аеродинамічні характеристики КАЗУ являють собою 
аеродинамічні коефіцієнти, що визначають діючі на літальний апарат сили і 
моменти. До масо-інерційних характеристик відносяться маса КАЗУ, маса палива, 
моменти інерції відносно головних осей інерції, закон зміни маси при роботі 
двигуна. До центровочних та геометричних характеристик належать початкове 
положення центру мас, закон зміни положення центри мас під час вигоряння палива, 
довжина КАЗУ. Для умов зовнішнього середовища можна віднести наявність та 
характер вітру, температура і щільність повітря. 

Для визначення реакції КАЗУ на відмову його складових частин із 
застосуванням декомпозиції проводиться пошук таких поєднань можливих відмов, 
при яких дальня і бокова межа відхилення приймають максимальні значення, а 
ближня – мінімальне значення [3].  

Загальна ЗН КАЗУ формується шляхом накладання його часткових ЗН, 
розрахованих для кожної можливої нештатної ситуації та штатного функціонування 
складових частин КАЗУ. При цьому дальня межа ЗН визначається 
енергобалістичними характеристиками ракети, а ближня – відповідає дальності 
польоту при максимальному відхиленні аеродинамічних рулів при пікіруванні. 
Бокові межі ЗН визначаються енергобалістичними характеристиками ракети при 
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максимальному відхиленні аеродинамічних рулів. Форму ЗН при штатному 
функціонуванні ракети типу Х-29 зображено на рисунку 3.  

Вихідними даними, для врахування під час моделювання польоту ракети 
Х-29Л [7], було взято: 

стартова маса ракети 648 кг; 
маса палива 110,8 кг; 
моменти інерції ракети з паливом xI =508 кг·м2, zy II =17,5 кг·м2; 
моменти інерції ракети без палива xI =406 кг·м2, zy II =15,5 кг·м2; 
сумарний імпульс двигуна 23300 кг·с; 
час горіння заряду двигуна 4,5 с; 
характерна довжина ракети 3,875 м. 
Аеродинамічні коефіцієнти ракети Х-29Л обчислені для положення центру 

маси 2,085 від носу ракети наведено у таблиці. 
Таблиця 

Аеродинамічні коефіцієнти ракети Х-29Л 
 

швидкість носія, M  0,8 0,99 1,2 1,5 2 
0xC , 1/градус 0,41316 0,60639 0,65903 0,70035 0,71758 

yC , 1/градус 0,35739 0,37829 0,34672 0,33693 0,31471 

yC , 1/градус 0,05230 0,05930 0,04250 0,03260 0,02110 

zm , 1/градус -0,00230 -0,00310 -0,01190 -0,01590 -0,01910 
zm , 1/градус 0,01890 0,02130 0,01450 0,01080 0,00670 

 
Дозволений сектор стрільби ±150, швидкість вітру 0…20 м/с, курс вітру 

00…3600. В якості вихідних даних за відмовами взято час фіксації рульових 
поверхонь (момент виходу з ладу електроніки автопілоту), величина відхилення 
рульових поверхонь в момент відмови автопілоту, параметри прогару двигуна 
(координати точки прогару, величина поперечної тяги, зменшення повздовжньої 
тяги). Момент фіксації рулів доцільно обирати від пуску до досягнення цілі. 
Відхилення рулів в моменти фіксації може бути у діапазоні ±220, для ракети Х-29Л 
прогар може виникнути на всій поверхні двигуна, тобто в будь-якій точці на відстані 
2,2604 м…3,3360 м від носа ракети. При цьому зменшення повздовжньої тяги при 
прогарі 10%, величина поперечної тяги при прогарі 15% від повздовжньої. Радіус 
розльоту уламків після підриву бойової частини або вибуху двигуна – не більше 
900 м. 

Адекватність і точність визначення зони небезпеки за наведеною методикою 
підтверджена льотними випробуваннями авіаційних керованих ракет типу Р-73 [8], 
Р-27 [9] та Х-25 [10] під час виконання досліджень та робіт з визначення можливості 
продовження їх призначених показників (строку служби, строку зберігання). 
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Рис. 3. Зона небезпеки для авіаційної керованої ракети типу Х-29 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕПЛОВОГО СТАНУ 

ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНІВ ЛІТАКІВ-ВИНИЩУВАЧІВ 
 

Викладено основні положення щодо удосконалення 
математичної моделі теплового стану на основі 
застосування експериментальних значень 
оптичного фотопірометра  
 
Ключові слова: модель, тепловий стан, градієнт, Ansys. 

 
Авіаційні підприємства України вносять вагомий внесок в економіку України 

та її розвиток, продовжуючи створювати як нові конкуренто спроможні зразки 
авіаційної техніки, так і виконувати програму імпортозаміщення для підтримання 
льотної придатності існуючих зразків авіаційної техніки. В той же час система 
створення, сертифікації, експлуатації авіаційних техніки повинна безперервно 
вдосконалюватися – по мірі її ускладнення та зростання вартості.  

У зв'язку з цим виникла гостра проблема забезпечення високого технічного 
рівня двигунів і техніко-економічної ефективності процесів їх експлуатації, 
обґрунтування та збільшення ресурсу.  

У сучасних умовах одним з найбільш прийнятних методів наукового 
дослідження міцності основних деталей авіаційних двигунів є математичне 
моделювання. 

Детальний опис методичного підходу щодо створення математичних моделей 
для розрахунку теплового, напружено-деформованого станів та термоциклічної 
довговічності дисків турбіни високого тиску (ТВТ) в умовах узагальненого типового 
польотного циклу двигуна (УТПЦ) літака-винищувача представлений в роботі [1]. 
Слід відзначити деякі особливості указаних моделей, а саме моделі теплового стану. 

При вдосконаленні математичної моделі теплового стану диска ТВТ на ділянці 
T1 диска ТВТ (рис. 1) задавалися граничні умови 1-го роду (температурні), визначені 
шляхом перерахунку температури робочих лопаток, яка отримана за 
експериментальним шляхом за допомогою оптичного фотопірометра в умовах 
стенду ДП “ЛРЗ “Мотор”. Перерахунок результатів виміряної температури пера 
робочої лопатки ТВТ в температуру з’єднання замок-хвостовик “ялинкового” типу, 
виконано за спеціальної методикою [1]. 

Діапазон виміру температури поверхні робочих лопаток від 4000 С до 8400 С. 
Середньо-інтегральна температура зони виміру лопатки ТВТ при налаштуванні 
електронного регулятора на режим “Б” не перевищувала 7730 С (рис. 2).  
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Рис. 1. Розрахункова схема диска ТВТ 

 

За результатами отриманих значень визначено розподіл температури поверхні 
спинки лопатки ТВТ за радіусом при налаштуванні електронного регулятора на 
режим “Б” (Н=0, М=0) (рис. 2). Отриманий розподіл температури порівнювався з 
експериментальними значеннями, які визначено розробником двигуна [3]. 

 

Тпір=773 С

900 1000800700600500 Т, С

Зона 
виміру 

температури

 
Рис. 2. Розподіл температура поверхні спинки лопатки ТВТ по радіусу при 

налаштуванні КРД-99 на режим “Б” (Н=0, М=0) 
 
Фізико-механічні характеристики сплаву ЭП-742-ИД в залежності від 

температури задавалися згідно паспорту матеріалу.  
Структурно-логічна схема (рис. 3) ілюструє порядок розрахунку параметрів 

робочого тіла за каналами повітряної системи з урахуванням теплообміну повітря з 
елементами двигуна і величин робочих радіальних проміжків ущільнень.  

Представлена схема є спрощеною, оскільки не включає ітераційні цикли, 
пов'язані з уточненням значень параметрів робочого тіла в тракті з даними, які 
отримані шляхом відповідних термодинамічних і газодинамічних розрахунків. 

Для задання граничних умов та розрахунку в розрахунково-обчислювальному 
комплексі ANSYS теплового стану диску ТВТ виконано аналіз характерних етапів і 
режимів роботи двигуна літака-винищувача в умовах експлуатації [2]. Параметри 
частоти  обертання  ротору  ТВТ,  температури  газу,  та  інші,   які   характеризують  
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УТПЦ, використані як вихідні дані для моделювання теплового та напружено-
деформованого станів дисків усіх шифрів. УТПЦ-Б представляє собою узагальнену 
типову зміну частоти обертання РВТ, що реалізується при налаштуванні 
електронного регулятора на підвищений режим “Б” (режим особливого періоду) 
протягом польотного циклу роботи двигуна.  

Таблиця вихідних даних для 
гідравлічного розрахунку

Гідравлічний розрахунок системи  
охолодження турбіни високого 

тиску двигуна АЛ-31Ф 

Порівняння 
температур стінок 
каналів з заданими

Задана точність не 
досягнута

Тепловий розрахунок

Структурний розрахунок

Параметри робочого тіла в системі 
повітряного охолодження двигуна АЛ-31Ф 

Розрахункова схема теплового стану 
диска турбіни високого тиску

Геометрія каналів, монтажні зазори 
матеріали деталей, температура, 
газодинамічні параметри проточної 

частини

Вихідні дані:
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Рис. 3. Структурно-логічна схема розрахунку системи охолодження турбіни високого 

тиску двигуна АЛ-31Ф 
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Максимальне значення частоти обертання ротора високого тиску  двигуна  
АЛ-31Ф при роботі на М(Ф) режимі в умовах УТПЦ-УБ перебуває в діапазоні від 
93,0 % до 98,3 %, а в УТПЦ-Б від 97,5 % і вище. УТПЦ-Б роботи двигуна 
характеризується наступним набором та кількістю елементарних циклів: 
N1Б + 2N2Б + 3N3Б [2].  

У системі охолодження турбіни двигуна, крім гідравлічного опору по тракту 
руху повітря, визначено коефіцієнти тепловіддачі α в досліджуваних порожнинах 
охолодження деталей, які використовуються для проведення теплового розрахунку. 

Отримані значення зміни температур та коефіцієнтів тепловіддачі в перерізах 
диска ТВТ згідно циклу N1Б, інтегрувалися в програмний комплекс ANSYS з 
подальшим визначенням його нестаціонарного температурного стану. 

Як відомо, отримання достовірних результатів при вирішенні теплових 
завдань залежить від точності задання граничних умов. І цей аспект є вирішальним 
у практиці реалізації теплових розрахунків. Слід відзначити, що отримані 
результати розрахунку температури диска ТВТ неодноразово порівнювались з 
результатами експериментальних вимірювань і дозволили обґрунтовано визначати 
граничні умови при різних схемах течії охолоджувального повітря, яке омиває 
об’єкт досліджень.  

За результатами комп’ютерного моделювання отримано розподіл (поле) 
розрахункової величини температури диска ТВТ при характерних режимах роботи 
двигуна для умов УТПЦ.  

Аналіз результатів розрахунків засвідчує, що упродовж процесу запуску і 
виходу двигуна на максимальний режим роботи, величина температури 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  20 секунді роботи двигуна літака-винищувача. Такий температурний перепад 
неминуче призводить до зростання термічної напруги зворотного знаку. Tmax диска 
ТВТ спостерігається на 300 секунді та відповідає режиму роботи АЛ-31Ф “повний 
форсаж”. 

На основі проведених досліджень удосконалено математичну модель 
теплового стану диска ТВТ двигуна АЛ-31Ф та реалізовано на сучасному 
програмно-обчислювальному комплексі. У основу математичної моделі розрахунку 
теплового стану диска ТВТ покладено новий набір параметрів, ідентифікованих за 
результатами УТПЦ літака-винищувача. 
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Основу парку авіаційної техніки Збройних Сил України становлять літальні 
апарати (ЛА) 3…4 поколінь випуску 1984…1991 р.р. Враховуючи, що розробниками 
для більшості ЛА призначені календарні строки служби (призначений, до першого 
ремонту та міжремонтний) встановлювалися в середньому в межах 20, 10, і         
7…8 років відповідно, то на визначених етапах експлуатації майже всі ЛА 
вичерпали попередньо встановлені призначені календарні показники. 

Для вирішення питання забезпечення подальшої експлуатації таких літаків 
Державним науково-дослідним інститутом авіації у співпраці з науковими 
організаціями і підприємствами промисловості України було розроблено та 
впроваджено відповідні заходи [1]. Впровадження даного комплексу заходів дало 
можливість забезпечити належний рівень справності та боєготовності авіаційних 
підрозділів ПС ЗС України на тривалий період. 

Як показує аналіз досвіду експлуатації ЛА з продовженими (збільшеними) 
призначеними показниками інших країн, головним питанням щодо експлуатації ЛА з 
продовженими (збільшеними) призначеними показниками є встановлення можливої 
граничної межі його експлуатації до списання. Встановлення такої межі залежить від 
прийнятих (поставлених) умов, як то: 

експлуатувати ЛА до межі, яка забезпечує встановлену (необхідну) його 
надійність; 

експлуатувати ЛА до межі економічної доцільності використання; 
експлуатувати ЛА до межі за інших умов, наприклад, до певного рівня 

морально-технічного старіння та ін. 
В умовах необхідності раціонального використання коштів, що виділяються 

на забезпечення обороноздатності країни, особливо важливе значення має питання 
економічної доцільності використання ЛА з продовженими календарними 
© Скляр О.І., Устінов С.В., Чусь Д.І.,  2018 
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показниками за призначенням. Тобто визначення граничної межі продовження 
строку експлуатації ЛА з економічної точки зору. 

 
Метою статті є аналіз економічної складової експлуатації існуючих зразків ЛА 

Збройних Сил України та пошук шляхів визначення межі економічної доцільності 
експлуатації ЛА з продовженими (збільшеними) призначеними календарними 
показниками. 

Як відомо [2], загальна вартість функціонування літального апарата (С) 
складається з двох основних частин: амортизаційної вартості його закупівельної 
ціни (САМ) та поточних витрат на забезпечення експлуатації ЛА (СЕ): 

С = САМ + СЕ .                                                        (1) 
Щорічні амортизаційні витрати визначаються за формулою: 

САМ = 
n
Ц ,                                                           (2) 

де Ц – закупівельна ціна ЛА; n – кількість років експлуатації, де за одиницю 
розрахункового часового періоду приймається календарний рік, що 
характеризується повним циклом робіт на ЛА. 

Щорічна амортизаційна вартість закупівельної ціни ЛА (САМ) з кожним роком 
експлуатації ЛА знижується за гіперболічним законом [3]. Тому за цим показником 
економічно вигідно експлуатувати ЛА якомога довше. 

Графік зміни щорічної амортизаційної вартості закупівельної ціни ЛА (у 
відносних величинах) САМ при відомій величині призначеного строку служби та 
середньорічних витрат на запасні частини й витратні матеріали для ЛА в процесі 
експлуатації СЕ представлено на рисунку 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Амортизаційна вартість закупівельної ціни ЛА (у відносних величинах) при 
відомій величині призначеного строку служби (1) та середньорічні витрати на 

запасні частини й витратні матеріали для ЛА (2) 
В сучасних умовах функціонування ЛА графік зміни амортизаційної вартості 

закупівельної ціни ЛА з урахуванням додаткових витрат на підтримання заданої 
справності ЛА – виконання ремонту ЛА та робіт з продовження його призначених 
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показників (без урахування інших експлуатаційних витрат), представлено на 
рисунку 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Залежність щорічної амортизаційної вартості ЛА за роками експлуатації з 
урахуванням вартості ремонту та робіт з продовження призначених показників 

(1 - витрати на виконання ремонту, 2 – витрати на виконання робіт з 
продовження призначених показників). 

 

Основними видами експлуатаційних витрат (СЕ) є витрати [4]: 
на утримання особового складу (СЕ-ОС); 
на паливо-мастильні матеріали (СЕ-ПММ); 
на використання наземно-технічних засобів (СЕ-НТЗ); 
на витратні матеріали і запасні частини (ЗЧ) (СЕ-ЗЧ). 

Для аналізу середньорічні витрати СЕ-ОС, СЕ-ПММ, СЕ-НТЗ, за інших рівних умов, 
можливо прийняти за постійні величини. 

Середньорічні витрати на ЗЧ та витратні матеріали для ЛА суттєво 
змінюються. Це обумовлено такими основними причинами: 

профілактичною заміною агрегатів ЛА, які випрацювали призначений строк 
служби або ресурс (перша група агрегатів); 

заміною (ремонтом) агрегатів ЛА, які відмовили під час експлуатації (друга 
група агрегатів). 

Відповідно до цього, витрати на закупівлю ЗЧ складаються з: 
витрат на закупівлю ЗЧ, які необхідні для заміни визначених агрегатів після 

виробітку їх строку служби (ресурсу): 
!!

РЕС.ЗЧ-ЕС  = 0
РЕСЗЧ-Е

0

С
Т
Т

h

h  ,                                               (3) 

де Тh – щорічний наліт ЛА, 0
РЕСЗЧ-ЕС  – витрати на закупівлю ЗЧ для заміни 

визначених агрегатів після виробітку їх строку служби (ресурсу) при еталонному 
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значені середньорічного нальоту одного ЛА, 
0hТ – еталонне значення 

середньорічного нальоту одного ЛА; 
витрат на закупівлю ЗЧ або ремонт агрегатів, необхідних при відмовах 

 

СЕ-ЗЧ ВІДМ. = СР1СТ
Т

С

h  ,                                                      (4) 

де Тс – середній наліт на відмову, С1CP – середня вартість ЗЧ для заміни (ремонту) 
агрегатів, які відмовили. 

Таким чином, витрати на закупівлю ЗЧ будуть знаходитись у прямо-
пропорційній залежності від величини нальоту (строку служби) 

 
                                                    СЕ-ЗЧ = СЕ-ЗЧ ВІДМ. + 

!!

РЕС.ЗЧ-ЕС                                                 (5) 
Як відзначається в [1], експлуатація сучасних зразків ЛА забезпечується 

шляхом виконання комплексу заходів, основу яких становлять роботи з продовження 
призначених показників (у тому числі агрегатам першої і другої групи) як під час 
виконання ремонту ЛА, так і без його виконання. При цьому, продовження 
призначених показників може здійснюватися до певної величини, яка залежить від 
надійності цих агрегатів та умов їх експлуатації. 

Ймовірність відмови агрегатів, яким продовжено календарні строки служби чи 
наробіток, з роками буде збільшуватися, а відповідно будуть збільшуватись 
закупівельні витрати на них. Характер такого збільшення визначається конкретно для 
кожного типу ЛА за матеріалами показників надійності агрегатів. Характер зміни 
вартості середньорічних витрат на ЗЧ та витратні матеріали за роками експлуатації 
наведено на рисунку 1. 

Аналіз сумарних щорічних витрат на експлуатацію ЛА (рис. 3) показує, що ці 
витрати на початку експлуатації зменшуються (зменшуються середньорічні 
амортизаційні витрати на експлуатацію ЛА), а після досягнення деякої мінімальної 
величини С0 – починають збільшуватись за рахунок витрат на закупівлю ЗЧ та 
витратні матеріали. Календарний рік експлуатації, при якому досягнуто мінімальні 
щорічні середньорічні витрати на експлуатацію АТ n0, є оптимальним строком 
експлуатації ЛА. 

Аналіз зміни амортизаційної вартості закупівельної ціни ЛА та витрат на ЗЧ і 
витратні матеріали для ЛА за роками експлуатації дозволяє визначити залежність 
загальних витрат експлуатації ЛА. На рисунку 3 наведено залежність 
середньорічних загальних витрат на експлуатацію ЛА з урахуванням амортизаційної 
вартості і експлуатаційних витрат (1), а також з урахуванням витрат на проведення 
ремонту і робіт з продовження призначених показників (2). Графік засвідчує 
збільшення загальних витрат на експлуатацію ЛА, на яких здійснюється ремонт та 
проведення робіт з продовження призначених показників. 

Відповідно постає актуальне питання щодо визначення межі економічної 
доцільності експлуатації ЛА з продовженими призначеними календарними 
показниками. Вирішення даного питання потребує розробки методичного апарату, 
який би давав можливість заздалегідь прораховувати економічні витрати на 
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виконання ремонту та проведення робіт з продовження призначених показників ЛА 
(на основі даних про надійність та умови експлуатації ЛА), з визначенням межі за 
якою здійснення таких заходів недоцільно. У якості критерію економічної 
доцільності здійснення таких заходів пропонуються вибрати загальні витрати (у 
відсотках) нового літака аналогічного типу. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Залежність щорічних загальних витрат на експлуатацію АТ 
 

Проведений аналіз економічних питань експлуатації існуючих зразків ЛА 
авіації Збройних Сил України дозволив встановити складові загальних витрат на їх 
експлуатацію, які мають безпосередній зв'язок із заходами щодо продовження таким 
ЛА призначених показників, та визначити подальше завдання для розробки 
методики встановлення межі економічної доцільності експлуатації конкретного 
типу ЛА з продовженими призначеними календарними показниками. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ 

КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОРОБОК ЛІТАКОВИХ АГРЕГАТІВ  
КСА-2(3) ТА ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ-ЕНЕРГОВУЗЛІВ ГТДЕ-117, 

ЯКИМ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ПРИЗНАЧЕНИЙ РЕСУРС ПІД ЧАС  
ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ  

 
У статті розглянуто методичний підхід, що 
використовувався при збільшенні ресурсних 
показників під час виконання капітального 
ремонту виробу авіаційної техніки 
 
Ключові слова: ресурс, технічний стан, тривалі стендові 
випробування, коробка літакових агрегатів, двигун-енерговузол 

 
Світові тенденції вирішення задач щодо збільшення встановлених показників 

авіаційної техніки підтверджують технічну можливість і економічну доцільність 
пошуку шляхів підвищення ефективності використання ресурсних можливостей 
окремих типів виробів. 

У сучасних умовах відновлення справності літальних апаратів державної 
авіації України та їх компонентів (у тому числі коробок літакових агрегатів  
КСА-2(3) та газотурбінних двигунів-енерговузлів ГТДЕ-117) забезпечується шляхом 
виконання капітального ремонту на Державному підприємстві "Одеський авіаційний 
завод". У процесі капітального ремонту виникає необхідність збільшення 
призначеного ресурсу коробок літакових агрегатів КСА-2(3) та ГТДЕ-117 для 
забезпечення їм міжремонтного ресурсу. 

Збільшення ресурсних показників потребує проведення комплексу робіт з 
досліджень, випробувань та оцінки технічного стану КСА-2(3), ГТДЕ-117 та їх 
компонентів. Дослідження, які проводились у попередні роки, були направлені на 
вирішення питання щодо збільшення КСА-2(3) призначеного ресурсу у годинах та 
строку служби, ресурсні показники ГТДЕ-117 взагалі залишались без змін [1, 2, 3]. 

Для вирішення задачі збільшення призначеного ресурсу КСА-2(3) та  
ГТДЕ-117 у кількості запусків, фахівцями Державного НДІ авіації спільно з 
фахівцями ДП "Одеський авіаційний завод" було реалізовано методичний підхід для 
збільшення призначеного ресурсу у кількості запусків при виконанні капітального 
ремонту. Методологічні основи прогнозування стану конструктивних елементів  
КСА-2(3) та ГТДЕ-117 викладено в [4], але питання прикладної реалізації цього 
апарату для випадку конкретних виробів не відображено у спеціальної літературі. В 
даній  статті  авторами  наводяться  результати  досліджень, що проведені ДНДІА та  
 
© Шумілін Г.О., Карнаушенко В.М., Гончаренко М.Ф., 2018 

 



 Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2018. Вип.№14 (21)  
 

129 

ДП "ОАЗ" щодо прикладної реалізації цього підходу. 
Даний підхід поєднує наступні етапи досліджень та робіт: 
проведення тривалих стендових випробувань КСА-2(3) і ГТДЕ-117. В якості 

об'єкта досліджень використовуються КСА-2(3) і ГТДЕ-117, які випрацювали 
призначений ресурс, встановленого розробником виробів; 

дослідження технічного стану деталей та вузлів КСА-2(3) і ГТДЕ-117, які 
надійшли на ДП "ОАЗ" для проведення капітального ремонту з причини 
випрацювання міжремонтного ресурсу;  

проведення порівняльного аналізу виявлених дефектів КСА-2(3) і ГТДЕ-117 
після тривалих стендових випробувань з дефектами виробів, які надійшли в 
капітальний ремонт; 

визначення допустимих значень збільшених ресурсних показників з 
урахуванням результатів математичного прогнозування змін технічного стану, 
стендових випробувань та експлуатаційної надійності. 

Пошкодження деталей та зміна технічного стану виробів відбувається з 
відповідною закономірністю. Виявити таку закономірність і з деяким рівнем 
вірогідності спрогнозувати тривалість подальшого використання виробу можливо за 
допомогою математичного апарату теорії ймовірності, регресійного аналізу та 
проведення тривалих стендових випробувань. 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 дефектуванні виробів з різним (максимальним) 
часом напрацювання в умовах експлуатуючих частин та дефектами, які отримані 
виробом під час проведення тривалих стендових випробувань в умовах АРП. 

За допустиму межу слід прийняти геометричні параметри пошкоджень 
"критичних" деталей, при яких не забезпечується подальша безпечна експлуатація 
виробу. Наприклад, розміри пошкодження підшипників, шестерень або інших 
елементів, визначених за результатами моделювання. 

З урахуванням отриманих результатів здійснено прогнозування зміни залишку 
ресурсу підшипників в залежності від розміру корозійних уражень (рисунок 1). 

На рисунку місце перетину нижньої границі довірчого інтервалу з допустимим 
значенням залишку ресурсу (Rн доп.) визначає допустимий розмір ушкодження 
(0,5 мм), при якому забезпечується безпечна експлуатація виробу в межах 
міжремонтного ресурсу. Цей розмір ушкодження і може бути використано в якості 
допустимого значення параметру при прогнозуванні граничного ресурсу.  
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Рис. 1 Результати прогнозування зміни залишку ресурсу від розміру пошкодження 
 
Результати дефектування деталей КСА-2 і КСА-3, які проходили тривалі 

стендові випробування та надійшли на ДП "ОАЗ" для проведення капітального 
ремонту, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Перелік деталей КСА-2(3) з виявленими дефектами 

 

№ 
з/п 

Найменування та шифр 
деталей з виявленими 
дефектами 

Заводський номер КСА-2(3) 

620143 4200625
711969 

4200625
104062 

4200625
710930 

4200625
004723 

1 Підп’ятник 062.71.0172 1     
2 Підп’ятник 062.71.0173 1     
3 Шестерня 062.65.0658 1     
4 Вал 062.65.0809 МСХ 1 1 1 1  

5 Ресора 062.65.0657  
ГТДЕ-117 1 1 1 1 1 

6 Шестерня 062.65.0808 1     
7 Шестерня 062.65.0489 1     

8 Ролик ДIII10х20АН 
ЕТУ100/7-1 12 24 24 12 12 

9 Шестерня 062.66.0182 1  1   
10 Шестерня 062.66.0183 1  1   
11 Шестерня 062.65.0994 1     
12 Півмуфта 062.66.0227-01 1     
13 Зірочка 062.66.0235 1  1   
14 Сепаратор 062.66.0188 1     
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№ 
з/п 

Найменування та шифр 
деталей з виявленими 
дефектами 

Заводський номер КСА-2(3) 

620143 4200625
711969 

4200625
104062 

4200625
710930 

4200625
004723 

15 Сепаратор 062.66.0537 1     
16 Чашка 062.66.0228-02 1 2    
17 Шестерня 062.65.2480  1     
18 Ресора 062.65.1001 1 1 1   

19 Диск ведений 
062.65.0544 1 4 2 4  

20 Пружина 062.65.0579 1  1   
21 Кожух лівий 062.66.0560 1    2 

22 Корпус муфти 
062.65.1470 1 1  1  

23 Диск ведучий 
062.65.0858    2  

 
При дефектуванні деталей КСА-2(3) та ГТДЕ-117 виявлено механічні 

пошкодження у вигляді тріщин, рисок, забоїн на поверхнях, пошкодження 
лакофарбових покрить, зношення та інші дефекти.  

Порівняльний аналіз виявлених дефектів виробів, які проходили тривалі 
стендові випробування, та виробів, які випрацювали міжремонтний та призначений 
ресурси, показує, що більшість дефектів є однакові і виникли з причини 
відпрацювання міжремонтного ресурсу у годинах та запусках [5, 6]. Це дозволяє 
прийняти обґрунтоване рішення щодо включення цих деталей в перелік робіт по їх 
додатковому контролю або обов'язкової заміни при капітальному ремонті 

Запропонований підхід з поєднанням результатів експериментальних 
досліджень та результатів експлуатаційної надійності, прогнозування змін 
технічного стану виробів дозволив більш точніше визначати деталі, які є найбільш 
ненадійні, та обґрунтувати можливість збільшення призначеного ресурсу у кількості 
запусків КСА-2(3) до 7080 та ГТДЕ-117 до 8730 запусків. 

Даний методичний підхід може бути використано при обґрунтуванні 
можливості збільшення призначених показників для забезпечення подальшої 
експлуатації інших виробів. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОЇ 
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Запропоновано методичний підхід щодо 
визначення раціональних методів технічної 
експлуатації та стратегій технічного 
обслуговування бортового обладнання на основі 
результатів аналізу значень запропонованих 
критеріїв 
 
Ключові слова: бортове обладнання, військова авіаційна техніка, 
технічний стан, метод технічної експлуатації, стратегія технічного 
обслуговування 

 
В умовах переведення військової авіаційної техніки (ВАТ) на експлуатацію за 

технічним станом (ТС), продовження виробам ВАТ встановлених показників, а 
також з урахуванням військово-політичної й економічної ситуації у державі 
залишаються актуальними науково-технічні завдання щодо удосконалення системи 
експлуатації ВАТ, її бортового обладнання (БО) зокрема. 

Досвід експлуатації БО показав, що раціональне застосування методів 
технічної експлуатації (ТЕ) і стратегій технічного обслуговування (ТО) підвищує 
його експлуатаційну надійність та скорочує витрати на ТО. 

Різноманітність принципів дії та побудови виробів БО вимагає формування 
раціонального підходу до їх ТЕ. 

Вибір методу ТЕ базується на забезпеченні нормативного рівня безпеки 
польотів і боєготовності авіаційних частин та забезпеченні економічної 
ефективності робіт з контролю технічного стану (ТС) ВАТ [1]. 

Розрізняють такі методи ТЕ [1]: метод ТЕ за ресурсом (до вироблення ресурсу 
(строку служби)) – метод ТЕР; метод ТЕ до передвідмовного стану (до гранично 
припустимого значення діагностичного параметру) – метод ТЕП; метод ТЕ до 
безпечної відмови – метод ТЕВ. 

Для визначення методу ТЕ використаємо методичний підхід, який застосовано 
при розподілі КВ літальних апаратів (ЛА) на групи [2, 3].  
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На відміну від алгоритму розподілу КВ ЛА на групи алгоритм визначення 
методу ТЕ виробів БО ВАТ (рис. 1) додатково доповнюється критерієм 
прогнозування зміни його рівня надійності. В критерії ступеню небезпеки та рівня 
наслідків відмов вносимо зміни відповідно до діючих нормативних документів щодо 
безпеки польотів. 

При розподілі виробів БО за методами ТЕ розрізняємо такі ступені 
резервування: відсутнє, однократне, двократне та багатократне. 

Врахування ступеня небезпеки відмов проведемо за якісними показниками 
відповідно до класифікації особливих ситуацій: ускладнення умов польоту; складна 
ситуація; аварійна ситуація; катастрофічна ситуація. 

При цьому, складну, аварійну та катастрофічну ситуації природньо віднести 
до небезпечних ситуацій. 

Залежно від резерву часу для завершення польоту будемо розрізняти і 
врахуємо такі рівні наслідків відмов виробів БО: без наслідків (резерв часу 
достатній для вдалого завершення польоту); невиконання польотного завдання, 
припинення польоту і посадка (резерв часу для завершення польоту обмежений і 
складає від 5 до 30 хв); припинення польоту і вимушена посадка (резерв часу для 
завершення польоту вкрай обмежений і складає від 15 с до 5 хв); аварія 
(пошкодження ЛА неминуче) – резерв часу для завершення польоту складає від 2 до 
15 с; катастрофа (загибель людей неминуча) – резерв часу для запобігання 
катастрофічної ситуації складає менше 2 с. 

Важливими складовими даного алгоритму є ступінь контролепридатності КВ 
та наявність сигналізації про відмову. 

При цьому ступені контролепридатності поділяються на високу, обмежену, 
непридатну [2, 3]. А наявність сигналізації враховує як світлову індикацію про 
відмови (лампи, табло, екрани), так і мовні повідомлення. 

Результати прогнозу зміни рівня (показників) надійності (параметру потоку 
відмов, інтенсивності відмов тощо) поділяємо на позитивний та негативний. 

Позитивний прогноз – різкого зниження рівня надійності не очікується (зміни 
показника надійності знаходяться в межах 3 , де  – середньоквадратичне 
відхилення). 

Негативний прогноз – очікується різке зниження рівня надійності (зміни 
показника надійності знаходяться поза межами 3 . 

Запропонований алгоритм дозволяє за якісними критеріями визначати 
раціональні методи ТЕ виробів БО і попередньо визначати переважні стратегії їх 
ТО. А остаточне визначення стратегії ТО виробу БО проведемо за допомогою  
кількісних критеріїв. 

Розрізняють такі стратегії ТО: стратегія ТО за наробітком (ТОН); стратегія ТО 
за станом з контролем параметрів (ТОС КП) і стратегія ТО за станом з контролем 
рівня надійності (ТОС КРН). 

Стратегію ТО формують з урахуванням: об’єктивних характеристик 
надійності виробу; специфічних особливостей досліджуваного виробу; 
особливостей умов експлуатації. Крім того, стратегія ТО виробу БО має бути за 
певних умов оптимальна. Тому задають кількісний критерій, за екстремальним 
значенням якого можна оцінювати якість обраної стратегії ТО.  
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Рис. 1. Алгоритм визначення методу ТЕ систем, підсистем, блоків БО 
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Тому в якості критеріальних функцій використано питому вартість ТОС  ТО, 
ймовірність БПР  успішного завершення польоту ЛА при можливій відмові виробу 
та коефіцієнт КТВ його технічного використання [3, 4].  

Пошук оптимальної стратегії управління станом виробу БО, у більшості 
випадків, проводять із застосуванням або апарату марковських (напівмарковських) 
керованих випадкових процесів, або правила оптимальної зупинки, або ж 
моделюванням [4]. А для визначення періодичності ТО окремих виробів ЛА 
доцільно використання ймовірнісних методів. 

Отже, вибір методу ТЕ для кожного типу виробу, вибір стратегії ТО для 
кожного типу виробу, визначення оптимального режиму ТО для кожного типу 
виробу, групування робіт в єдині форми регламенту ТО є визначальними моментами 
при формуванні правил ТЕ виробів БО ВАТ. 

На рис. 2. наведено узагальнений алгоритм формування раціональних режимів 
ТО виробів БО ВАТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Узагальнений алгоритм формування раціональних режимів ТО  

виробів БО ВАТ 
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Запропонований методичний підхід дозволяє обґрунтовано визначати методи 
ТЕ, стратегії ТО виробів БО, формувати раціональні режими їх ТО й може бути 
використаний під час досліджень щодо оптимізації регламентів ТО ВАТ.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ УШКОДЖЕНЬ 

ПЕРЕДНІХ КОРПУСІВ ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГУНІВ РД-33 ТА 
РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 

 
У статті наведено аналіз експлуатаційних 
пошкоджень переднього корпусу двигуна 
РД-33 та заходи щодо їх запобігання 
  
Ключові слова: передній корпус, стійка, РД-33 

 
Забезпечення справності парку бойових літальних апаратів бойового складу 

авіації Збройних Сил України, як основних носіїв бойового потенціалу і, в першу 
чергу, справності їх авіаційних силових установок, є однією з актуальних проблем, 
від якої залежить боєздатність Збройних Сил України та воєнна безпека держави. 

Необхідність вирішення проблеми забезпечення справності парку авіаційних 
двигунів іноземної розробки і виробництва загострюється відсутністю авторського 
нагляду з боку розробників та виробників у процесі експлуатації цього парку. 

На даний час стоїть питання щодо підтримання справності згаданого парку 
авіаційних двигунів РД-33 належності Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Сучасні авіаційні двигуни являють собою складну конструкцію, що містить в 
собі велику кількість різних за формою, розмірами, матеріалами, умовами роботи й 
призначенням деталей. В процесі експлуатації під впливом статичних та динамічних 
навантажень, температур, внаслідок конструктивних і виробничих дефектів, а також 
можливих порушень умов технічного обслуговування деталі ушкоджуються [1]. Як 
правило, більшість ушкоджень призводять до втрати їх працездатного стану. 

Головними причинами дефектів є: ступінь зносу елементів конструкції, 
конструктивні недоліки та виробничі дефекти, порушення правил експлуатації. 
Одним із різновидів природного зносу є розвиток втомних явищ в металі 
конструкцій двигунів, які виникають під дією знакозмінної напруги в процесі їх 
роботи. Такі явища розвиваються, як правило, в місцях концентрації напружень. 

Втомний ступінь зносу металу проявляється в появі сітки дрібних тріщин на 
поверхні деталі. Ці тріщини, концентруючи напругу на своїх кінцях, розвиваються в 
довжину і глибину, значно послабляючи уражену ними деталь і викликаючи, 
врешті-решт, її руйнування. 

Характерними виробничими дефектами деталей двигунів є недосконалість 
структури металу, яка утворюється в результаті недоліків технології зварювання або 
термообробки; залишкова напруга в зварних конструкціях, поверхневі тріщини, які 
з`являються   в    результаті   порушень    технології    шліфування;   відшаровування  
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гальванопокриття за рахунок невірного заточування і заправки шліфувальних кругів 
тощо. 

Порушення правил експлуатації та пілотування (тривале використання 
форсажних режимів роботи двигуна тощо) призводять до перевантажень елементів 
конструкції. До таких же результатів призводять грубі посадки літаків. В результаті 
прискорюється розвиток втомних явищ і вихід конструкції з ладу [2]. 

За час експлуатації літаків МиГ-29 виявлено значну кількість тріщин та 
розтріскувань вздовж зварних швів на передніх корпусах авіаційних двигунів  
РД-33 (рисунок 1 а, б).  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Тріщина вздовж зварного шва стійки і корпусу опори двигуна (вид із 
заду стійки). 
 

Аналіз виявлених експлуатаційних пошкоджень на авіаційних двигунах РД-33 
показує, що вражені ними двигуни виготовлені в період з 1985 по 1991роки й мають 
наробіток з початку експлуатації від 224 до 1007 год. та наробіток після останнього 
ремонту від 7 до 698 год. Виявлені тріщини розташовані вздовж зварних швів стійок 
із зовнішньою поверхнею переднього корпусу (рисунок 2 а, зона розміщення 
дефектів А, Б), а також вздовж зварних швів стійок з обтікачем переднього корпусу 
(рисунок 2 б, зона розміщення дефектів А, Б).  

 
                                   а)                                                               б) 

Рис. 2. Статистика виявлення тріщин вздовж зварних швів стійок із 
зовнішньою поверхнею переднього корпусу 

А 
Б А Б 
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Найбільшу кількість тріщин виявлено в розташуванні третьої та четвертої 
стійок. Розміри виявлених тріщин досягають від 9 до 17 мм.  

Втомні тріщини зароджуються, як правило, на поверхні (в галтелі виробу) або, 
найчастіше, одночасно в декількох місцях і мають форму півовала. При злитті 
декількох локальних півовальних тріщин утворюється магістральні тріщини [3]. 
Втомні тріщини з'являються в точці металу, де відношення місцевого напруження 
до межі витривалості металу найнижче. Зазвичай ці точки знаходяться на поверхні 
деталі. Пояснюється це тим, що міцність металу вздовж його поперечного перерізу 
приблизно однакова, а максимальне напруження при крученні або вигині 
знаходиться в крайніх волокнах. 

За допомогою сучасних комп`ютерних програм (ANSYS, SOLIDWORKS) та 
конструкторської документації авторами побудовано модель переднього корпусу 
двигуна РД-33 та проведено розрахунок його напружено деформованого стану 
методом скінчених елементів (рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3. Розподіл еквівалентних напружень переднього корпусу РД-33                 
по Мізесу 

 
Параметри розбиття моделі, механічні граничні умови, властивості матеріалів 

задавались відповідно до можливості програми й наближені до реальних умов 
експлуатації. Для забезпечення отримання найбільш точних результатів в зоні 
великих градієнтів напружень здійснювалось подрібнення сітки. Розрахунок 
напруженого стану здійснювався на основі аналізу параметрів його силової схеми. 

Встановлено, що при розгоні або гальмуванні літака з’являється осьова 
інерційна сила, навантажуюча ротор двигуна, яка передається на корпус через 
опорний підшипник. Величина сили залежить від прискорення літака. Ця сила 
навантажує корпус опори підшипника, а також вузли кріплення двигуна до літака. 

При відхиленні від прямолінійної траєкторії виникає поворотне прискорення, 
яке може визивати появу гіроскопічного моменту ротору та інерційних 
перенавантажень. Крім того, впливає специфіка роботи антизаледенільної системи, 
яка вимикається та вмикається за певних умов польоту і, як наслідок, окремі 
ділянки, дотичні до каналів підведення гарячого повітря, зазнають термоциклічного 
впливу. 
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Виявлені тріщини є характерними для передніх корпусів усіх двигунів РД-33, 
що обумовлено недосконалістю конструкції переднього корпусу.  

Проведені дослідження дозволяють запропонувати заходи щодо запобігання 
утворення в експлуатації тріщин на передньому корпусі двигуна РД-33: 

розробка методичних рекомендацій військовим частинам, які експлуатують 
винищувачі МиГ-29, щодо застосування режимів роботи двигунів РД-33 при 
маневруванні літаків на землі і в повітрі та діагностуванні передніх корпусів 
вентиляторів при та після польотних, цільових оглядах; 

розробка пропозицій до технічних заходів та технологічного процесу ремонту 
передніх корпусів вентиляторів двигунів РД-33 в умовах функціонування 
державного підприємства “Луцький ремонтний завод “Мотор”; 

розробка пропозицій щодо посилення місць кріплень стійок переднього 
корпусу шляхом підварювання відповідних косинців, або встановлення двох 
півкілець. 
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ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 
Проаналізовано можливості застосування 
інтелектуальних інформаційних технологій в 
процесі інформаційної підтримки рішень 
прогнозування експлуатаційної міцності планера 
повітряних суден 
 
Ключові слова: планер літака, прийняття рішень,прогноз міцності  

 
Аналіз основних проблемних питань старіючих повітряних суден (ПС) 

показує, що в процесі експлуатації необхідно постійно аналізувати таку важливу 
властивість конструкції, як довговічність, що визначає здатність силових елементів 
(СЕ) зберігати міцність до переходу в граничний стан. 

Для прогнозування змін технічного стану СЕ використовують методичний 
апарат, який базується на сучасних математичних методах і дозволяє забезпечити 
інформаційну підтримку рішень прогнозування шляхом вирішення завдань: 

дослідження впливу експлуатаційних факторів на міцність СЕ і агрегатів 
планера; 

розробки методів визначення втомного строку служби окремих деталей, 
агрегатів планера та в цілому ПС; 

встановлення обгрунтованого призначеного (технічного) ресурсу і 
календарного строку служби окремим агрегатам планера та в цілому ПС; 

узагальнення та аналіз випадків руйнування СЕ планера з метою їх 
запобігання. 

Для пошуку оптимального варіанту рішення управління експлуатаційною 
міцністю необхідно визначити математичну модель СЕ як об’єкта експлуатації, 
задати критерії оптимізації процесу управління та характеристики зовнішнього 
середовища (умов експлуатації), а також виконати логіко-статистичну обробку бази 
даних експлуатації ПС. 

Логіко-статистичну обробку бази даних експлуатації ПС доцільно реалізувати 
шляхом використання мереж Байєса, які надають можливість формувати 
ймовірнісний висновок щодо оцінки  експлуатаційної  міцності  протягом  інтервалу  
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прогнозу ПРТ  залежно від запланованих змін параметрів напрацювання по ресурсу 
Pt  та строку служби Kt [1]. Такий підхід дозволяє пропонувати необхідні зміни в 
рішення щодо управління експлуатацією ПС залежно від умов і припущень при 
прогнозуванні. 

Наявність невизначеності в початкових даних при прогнозуванні потребує 
застосування відповідного математичного апарату для підвищення достовірності 
результатів підготовки рішень управління. 

Сучасні інформаційні технології data mining (інтелектуальний аналіз даних) 
дозволяють отримувати правила та закономірності шляхом функціональних 
перетворень та логічних висновків при обробці існуючих баз даних [2, c.137]. 

Процес прогнозу в мережі Байєса можливо представити в вигляді структури 
ациклічного графу G , що складається з трьох підграфів (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Граф G  мережі Байєса прогнозування надійності СЕ планера ПС 
Для прийняття рішень прогнозу стосовно технічного стану СЕ у вершинах 

графа G  здійснюється обробка інформації на основі методів прикладної статистики 
й статистичних методів розпізнавання образів. 

На рис.1 підграф TCG  – визначення рангів CER  пошкодження СЕ за 
результатами контролю поточного технічного стану ПС; підграф ТРG  - визначення 
траєкторій прогнозу змін рангів CER  пошкодження СЕ; підграф РG  - прийняття 
рішення щодо можливості експлуатації на інтервалі прогнозу ПРТ . 

Визначення оптимальної структури графа optG  за критерієм мінімального 
ризику при прогнозі технічного стану ПС потребує пошук у графі G  оптимального 
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шляху від початкової точки підграфу TCG  до кінцевої точки підграфу РG . Пошук 
оптимальної структури графа optG  передбачає виконання послідовного аналізу 
підграфів TCG , ТРG , РG  і прийняття в підграфах рішень розпізнавання образів 
технічного стану за критерієм Байєса. 

Розробку математичних моделей оцінки змін експлуатаційної міцності СЕ для 
проведення імітаційного моделювання в підграфах TCG , ТРG , РG  при підготовці 
рішень прогнозування необхідно виконувати з використанням методів технології 
data mining. Проведемо аналіз особливостей математичних моделей, до яких 
доцільно застосувати методи технології data mining. 

Досвід експлуатації ПС різного типу вказує, що більшість руйнувань СЕ має 
втомний характер і складає приблизно (80 90) % від загальної кількості руйнувань 
СЕ. Тому в математичній моделі підграфа TCG  використано функціональні 
залежності втомних пошкоджень СЕ на основі моделі втомної довговічності – 
двохпараметричного логарифмічного нормального закону розподілу ймовірності 
руйнування [3, с.168]: 

                                                    
N

x dxeNF
lg

0

)2/()( 2

2
1)(lg ,                     (1) 

де х  - втомна довговічність в кількості циклів N  навантажень при лабораторних 
випробуваннях або кількість годин польоту Pt  за даними експлуатації; 

 та  - параметри функції розподілу (  - математичне очікування,  - середне 
квадратичне відхілення логарифмів довговічностей, при цьому приймається, що 

15,0  для алюмінієвих сплавів). 
Значення ймовірності )(tСЕ  часткового або повного руйнування СЕ, яке 

обчислено згідно (1), дозволяє характеризувати експлуатаційну міцність і 
встановити відповідне значення рангу пошкодження CER  пропорційно значенню 
ймовірності )(tСЕ . Ранг пошкодження CER  вказує на втрату несучої здатності СЕ за 
час Kt  експлуатації або наробітку Pt  ПС. 

В підграфі ТСG  мережі Байєса для розпізнавання інформаційних образів 
технічного стану, які попередньо визначають експерти, використовується перелік 
значень даних діагностики СЕ в вигляді значень координат вектора qkpdPD k ,1,  
( q  – кількість параметрів діагностики). 

На практиці в експлуатації ПС експерти розглядають інформаційні образи 
“справний стан”, “задовільний стан і потребує поточного ремонту”, “потребує 
капітального ремонту”, “граничний стан”. 

Для отримання рангу пошкодження на основі вектора qkpdPD k ,1,  
пропонується застосувати один із можливих варіантів функціональних перетворень 
залежності (1), який розглянемо на прикладі літаків типу Л-39, що мають 
призначений ресурс нальоту 4500 годин. 
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Визначення математичного очікування  довговічності СЕ для літаків типу 
Л-39 потребує прийняття припущення щодо коефіцієнтів надійності  та 
середньоквадратичного відхілення  для нормального закону розподілу [4, с.175]: 

3)4500lg( . 
Величина коефіцієнта надійності  визначається на основі окремих часткових 
множників 4321  [3, с.169]. 

Для СЕ, які спроектовано за принципом “безпечний ресурс”, величина 
0.775.60.30.15.15.1 . Для СЕ, які спроектовано за принципом “безпечне 

пошкодження”, величина 0.30.30.10.10.1 . 
Тому в функції розподілу ймовірностей )( PtF  при обчисленні ймовірностей 

руйнування СЕ “безпечний ресурс” використовується значення 
05.445.050.415.0331500lg3)4500lg( . 

Залежність функції розподілу ймовірностей )( PtF  від кількості концентраторів 
напруження в конструкції планера ПС призводить до зміщення розрахункових 
кривих втоми і зменшенню довговічності [5, с.74]. 

Тому для СЕ “безпечне пошкодження” в моделі прогнозу значення  на 
початку експлуатації дорівнює 70.345.013.415.0313500lg3)4500lg(  
та 20.3  при наближенні до граничного стану. 

При визначенні діапазону значень )70.320.3(  для СЕ, які спроектовано за 
принципом “безпечного пошкодження”, зроблено припущення щодо можливості 
появи тріщини при збереженні експлуатаційної міцності в інтервалі 45003000 годин 
нальоту ( 70.3 ), а також можливості появи граничного стану до нальоту 1500 
годин, при якому виконується 1-й ремонт ( 20.3 ). 

На рисунку 2 показано зміни функцій розподілу для вищевказаних двох груп 
СЕ в залежності від зміни математичного очікування  при експлуатації ПС. 

 
Рис. 2. Щільність та функція розподілу ймовірності руйнування СЕ                     

при експлуатації ПС типу Л-39 
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Коригування моделі прогнозування індивідуально для конкретного ПС 
передбачає припущення щодо лінійної пропорційності змін математичного 
очікування  в залежності від загальної кількості тріщин, які виникли за час 
експлуатації. Вказана лінійна пропорційність характеризує зміни ймовірностей 

)(tСЕ  в залежності від змін інтенсивностей появи тріщин на внутрішніх та 
зовнішних поверхнях СЕ від початку експлуатації )0( TP  до граничного стану 

)( ГРTP . 
Обчислення ймовірності )(tСЕ  згідно (1) та встановлення відповідного рангу 

пошкодження CER  проводиться для кожного конкретного ПС. 
Наявність в підграфі ТСG  вищенаведених припущень призводить до 

збільшення невизначеності і потребує для прийняття рішень при пошуку граничних 
ліній поміж інформаційними образами технічних станів застосування технологій 
штучних нейромереж та еволюційних алгоритмів. Вказані технології дозволяють з 
великою достовірністю визначити екстремуми функцій (рисунок 3а) [2, с.111]. 

Результати обробки інформації в підграфі TCG  надалі використовуються в 
підграфі ТРG  для прийняття рішення щодо траєкторії змін рангів на інтервалі 
прогнозу ПРТ . Лінійна апроксімація траєкторії змін рангів )(tRCE  дозволяє отримати 
кутовий коефіцієнт ПРК  лінії прогнозу та виконати якісну оцінку умов безпеки 
польотів протягом інтервалу прогнозу ПРТ . 

При цьому експерти в підграфі ТРG  задають умови експлуатації та 
характеристики зовнішнього середовища за допомогою продукційних правил типу 
“Якщо..., то...” (рисунок 1). 

В підграфі ТРG  застосовується байєвський принцип прийняття рішень для 
вибору траєкторії змін )(tRCE  рангів пошкоджень в залежності від ступеню 
пошкодження ПС, яку виявлено в підграфі ТСG . 

В підграфі РG  виконується порівняльний аналіз ступеню пошкодження 
конкретного СЕ з іншими СЕ, які перебували на інших ПС. Методами кластерного 
аналізу визначається головна група ПС відносно досліджуємого ПС, а також СЕ з 
максимальним ступенем пошкодженості MAX

CER , що і є однією із підстав для 
прийняття рішень стосовно залишкової експлуатаційної міцності досліджуємого СЕ. 

Крім цього в підграфі РG  проводиться перевірка дотримання умови безпеки 
польотів, при якій ймовірність виникнення аварійної ситуації внаслідок утворення 
втомних тріщин не повинна бути більше 10 -6  на одну годину польоту [3, с.168]: 

 
                                                  ЗАД

MAX
CEСЕ RRtR )( .                                        (2) 
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Рис. 3. Визначення екстремумів у процесі підготовки рішень прогнозу 

 
В підграфі РG  визначають точки перетину лінії прогнозу з обмежувальною 

лінією, яка позначає дотримання умови безпеки польотів (2). 
Прийняття рішення в підграфі РG  щодо ймовірністного висновку оцінки 

експлуатаційної міцності СЕ потребує застосування еволюційних технологій 
прийняття рішень при пошуку точки перетину, так як необхідно з великою 
достовірністю визначити точки екстремумів функцій, що описують дотримання 
співвідношення (2). На рисунку 3б показано варіант розміщення екстремумів 
функції, при якому можливо прийняти невірне рішення щодо точки перетину. 

Інформація стосовно координат точок перетину дозволяє передбачити 
необхідність проведення додаткових цільових оглядів та прогнозованих перевірок 
СЕ в процесі виконання робіт згідно діючої нормативної документації. 

 
Висновок 
 
Інформаційну підтримку рішень прогнозування експлуатаційної міцності 

планера повітряних суден внаслідок наявності невизначеностей в експертних 
оцінках впливу причино-наслідкових зв’язків поміж різноманітних чинників 
експлуатації, а також припущень щодо умов подальшої експлуатації доцільно 
проводити за допомогою методів побудови інтелектуальних інформаційних систем, 
які дозволяють підвищити достовірність прийняття рішень прогнозу шляхом 
пошуку оптимальних значень ймовірністних оцінок функцій розподілу пошкоджень 
при наявності невизначеностей. 
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ПРОГРАМНИЙ БЛОК ЕКВІВАЛЕНТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ШАСІ 
ЛІТАКА ТИПУ Су-27 ДЛЯ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
У статті визначено й проаналізовано 
основні навантаження, що діють на стояк 
шасі літака Су-27 під час типового циклу 
зльоту – посадки. Побудований програмний 
блок еквівалентних навантажень для 
випробування стояка на втомну 
витривалість 
 
Ключові слова: стояк шасі, ресурс, зовнішні 
навантаження, програмний блок навантажень, втомна 
витривалість 

 

За характером навантаження, що діють на стояк шасі літака типу Су-27 в 
процесі експлуатації, умовно поділяють на статичні та динамічні. Статичними є такі 
режими експлуатації, при яких компоненти величин навантажень не залежать від 
характеристик амортизації опор шасі. До них відносяться: буксирування, старт, 
навантаження при технічному обслуговуванні. Ці навантаження достатньо точно 
визначаються розрахунками. 

Динамічним навантаженням відповідають режими руління, зльоту, посадки, 
пробігу. При цих режимах експлуатації навантаження залежить від характеристик 
амортизації, сили гальмування, швидкості руху ЛА по ЗПС, поверхні ЗПС та інших 
факторів. 

Динамічні навантаження для стояків шасі підраховуються за допомогою 
типового програмного блоку навантажень, основними параметрами якого є 
величини постійних та змінних навантажень, їх кількість на кожному режимі та фаза 
дії. 

За допомогою програмного блоку еквівалентного навантаження стає можливим 
проводити стендові випробування. Стендові випробування є необхідною складовою 
у визначенні слабких місць, які можуть виникнути в процесі експлуатації, різного 
роду прорахунків під час розрахунків опор шасі та інше. Лише маючи інформацію 
про динамічні навантаження, можливо розрахувати ресурс опор шасі. Саме тому 
розрахунок програмного блоку еквівалентного навантаження опор шасі є 
актуальною темою дослідження. 

На опору шасі в експлуатації діють навантаження, які визначають змінні 
складові програмного блоку. Ці навантаження перелічені нижче. 

уР  - вертикальне навантаження на колесо, що виникає при обтиску пневматика  
© Добриденко О.М., Стрєла М.С., Бєлінська Р.Б. 2018 
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та прикладена до осі колеса. 
0х

Р  - лобове навантаження, що виникає при розкрутці колеса та переїзді 
нерівностей злітно-посадкової смуги (ЗПС), прикладена до осі колеса. 

Тх
Р  - лобове навантаження, що виникає при гальмуванні колеса гальмівною 

системою та прикладена до точки контакту колеса із поверхнею ЗПС. 
Бх

Р  - лобове навантаження, що виникає при буксируванні літального апарату 
(ЛА) та прикладена до буксировочного вузла. 

zР  - бокове навантаження, що виникає при кочінні колеса під кутом та при 
посадці із зносом, прикладена в точці контакту колеса із ЗПС. 

При розробці програмного блоку еквівалентного навантаження зроблені 
наступні припущення: 

весь процес зльоту та посадки розбивається на окремі режими 
навантаження; 

величини навантажень, що діють на кожному режимі навантаження, 
приймаються близькими до величин середніх максимальних значень, що діють на 
опору в експлуатації; 

на кожному режимі із однаковою вірогідністю виникають всі комбінації 
сил, що діють на опору; 

навантаження опори на всіх режимах виконуються при обтиску 
амортизатора, рівним із величиною стояночного обтиску при посадковій вазі ЛА; 

злітно-посадкова смуга та інші частини аеродрому мають бетонне 
покриття. 

При розрахунках для підвищення точності результатів використовувався 
програмний пакет Microsoft Exel. 

Для визначення статичного навантаження, що сприймає опора – використано 
джерело [2]. 

Програмний блок еквівалентного навантаження має такі експлуатаційні режими 
навантаження, як: посадка, пробіг, руління розвороти, буксирування, старт, розбіг. 

Посадка. При посадці виникає декілька навантажень опори. При посадці на 
опору шасі діють сили уР , 

0х
Р , zР . Використовуючи формули джерела [1] маємо такі 

результати: H121304.82уР ; H72782.89
0х

Р ; H36391.45zР . 
Пробіг. При пробігу після посадкового удару виникає гальмування ЛА 

гальмами коліс. В цьому випадку на опору шасі діють сили уР , 
0х

Р , zР , 
Тх

Р . Ці 
значення мають такі результати: H170847.49

1у
Р ; H14561.51

2у
Р ; H45336.45

0х
Р ; 

H47914.42zР ; H122011
Тх

Р . 
Руління. Цьому режиму навантаження відповідає два режими руління ЛА із 

злітною та посадковою масою. При рулінні на опору діє сила уР , яка в свою чергу 
дорівнює: 

Злітна маса: H227796.65
1у

Р ; H19415.35
2у

Р ; 
Посадкова маса: H170847.49

1у
Р ; H14561.51

2у
Р . 
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Розвороти. Цьому режиму навантаження відповідає два режими: розвороти ЛА 
із злітною та посадковою масою. При розвороті на опору діють сили уР , 

Тх
Р , zР .    

Ці значення мають результати: 
Злітна маса: H123606уР ; H12360.6

Тх
Р ; H37081.8

1z
Р ; H-37081.8

2zР . 
 
Посадкова маса: H92704.5уР ; H9270.45

Тх
Р ; H27811.35

1z
Р ; H-27811.4

2zР . 
Буксирування. Буксирування ЛА розбивається на 3 етапи: рушання, рух ЛА по 

нерівностям аеродрому, гальмування. Буксирування виконується при злітній та 
посадковій масі. Під час буксирування на стояк шасі діють сили уР , 

Бх
Р , які 

відповідно дорівнюють: 
Злітна маса: H123606уР ; H-123606

1Бх
Р ; H123606

2Бх
Р ; H-75537

3Бх
Р ; 

H103005
4Бх

Р ; 
Посадкова маса: H92704.5уР ; H-92704.5

1Бх
Р ; H92704.5

2Бх
Р ; H-56652.8

3Бх
Р ; 

H77253.75
4Бх

Р . 
Старт. Змінні складові програмного блоку є сили уР  та 

Тх
Р , які, в свою чергу, 

дорівнюють: 
H123606уР ; H 12240

Тх
Р . 

Розбіг. При розбігу ЛА на опору діють сили уР , 
0х

Р , zР . Ці сили дорівнюють: 
H227796.65

1у
Р ; H 234492

2у
Р ; H79607.52

0х
Р ; H97259.51zР . 

Отримавши компоненти навантажень на кожному режимі необхідно 
побудувати програмний блок еквівалентного навантаження (рис 1…5). 
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Рис. 1. Програмний блок вертикального навантаження 
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Діаграма навантаження Рх0
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Рис. 2. Програмний блок навантаження від наїзду на нерівність 
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Рис. 3. Програмний блок навантаження від гальмування 
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 Рис. 4. Програмний блок бокового навантаження 
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Діаграма навантаження Рхб
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Рис. 5. Програмний блок навантаження від буксирування 
 

Висновки: 
Отриманий програмний блок навантажень може бути попередньо прийнятим за 

еквівалентний навантаженню, яке отримує стояк шасі в експлуатації під час 
типового польоту. Цей блок навантажень відображає такі режими роботи стояків 
шасі як посадка, пробіг, руління та розвороти після пробігу, буксирування після 
виконання польоту, буксирування для виконання польоту, руління та розвороти для 
злету, старту, розбігу. 

Використовуючи отриманий блок навантажень, при проведенні відповідних 
стендових випробувань, дає можливість зробити оцінку залишку ресурсу основного 
стояка шасі літака типу Су-27  
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ ТА РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ СТУЛКИ 
ПОВІТРОЗАБІРНИКА ЛІТАКА ТИПУ МІГ-29 

 

В статті побудовано модель силової 
взаємодії елементів конструкції стулки 
верхнього входу повітрозабірника, 
перевірена її працездатність та проведені 
розрахунки на міцність в залежності від 
частоти коливань стулки 
 
Ключові слова: стулка верхнього входу повітрозабірника, 
математична модель, розрахунки на міцність, коливання, 
частота 

 

Стулка верхнього входу повітрозабірника (далі – ПЗ) літака МіГ-29 є однією з 
найбільш динамічно навантажених частин силового набору напливу крила літака, а 
також і однією з найбільш відповідальних силових елементів конструкції. Під час 
польоту літаків типу МіГ-29 спостерігається значні коливання стулок верхнього 
входу ПЗ. Ці коливання приводять до додаткового навантаження силового набору 
стулок, зокрема здійснюється здвигові відносні деформації зовнішньої та 
внутрішньої обшивок. Зсув обшивок у різних напрямках додатково навантажує 
заклепки, які з’єднують ці обшивки. 

При різних режимах польоту вимушені коливання стулок різні. Особливо стає 
напруженим режим при виконанні маневрів з утворенням у результаті відриву 
потоку з передньої кромки на великих кутах атаки вихрових течій над напливом 
крила, а також через різні режими роботи двигунів. Вихрові течії нестаціонарні і 
створюють перемінний тиск на поверхні напливу та над стулками ПЗ. Це 
призводить до збільшення вже існуючих коливань стулок ПЗ. 

З наявних відеоматеріалів встановлено, що на крейсерському режимі роботи 
двигунів стулка ПЗ виконує коливання відносно своєї осі обертання із частотою 
приблизно Гц5 . 

Для розрахунку виникаючих напружень , необхідно знайти силу F , з якою 
стулка діє в момент удару об нерухому опору. 

За джерелом [1] та за відомими значенням частоти коливань (відкриття-
закриття), маси стулки та її геометрії є можливість приблизно підрахувати 
максимальну силу зіткнення стулки з упором F=116,25 H. 

Алгоритм побудови математичної моделі розрахунку полягає в наступному: 
1. Побудова математичної моделі з використанням креслень розробника. 
2. Її фрагментації скінченими елементами. 

© Добриденко О.М., Стрєла М.С., Манулін Ю.О. 2018 
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3. Закладання умов механічної взаємодії між деталями конструкції, 
формуванні крайових умов [2]. 

4. Порівняння деформації, що виникає при моделюванні із натурним об’єктом 
для визначення достовірності відображаємих результатів. 

 
Для цього застосовано сучасний програмний комплекс SolidWorks, який 

дозволяє розв’язувати прикладні задачі механіки твердого деформованого тіла за 
різноманітних граничних умов навантаження. 

Загальний вид натурного об’єкту (стулка ПЗ, яка зазнала пластичних деформацій 
внаслідок експлуатації) представлений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд стулки ПЗ 

 

Використовуючи креслення розробника та натурний об’єкт, зроблено об’ємну 
модель у тривимірному просторі. При побудові 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 55544 
елементів, які з’єднанні у 101011 вузлах (рис. 2). Для опису стану матеріалу 
приймалися лінійні фізичні співвідношення механіки твердого тіла. Поверхня шліц-
шарніра жорстко закріплювалася. Другий вузол – шарнірно. Фізичні властивості 
матеріалу вибрані як для алюмінієвого сплаву Д-16. 
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Рис. 2. Просторове моделювання шляхом фрагментації твердого тіла стулки 
об’ємними скінченими елементами 

 

На розрахунок витрачалося орієнтовно 30 хвилин роботи ПЕОМ. Візуалізація 
результатів розрахунку силових елементів стулки верхнього входу ПЗ за умови дії 
ударних навантажень, а саме деформація (переміщення) стулки показані на рис 3. 

 

 
Рис. 3. загальний вид деформації (переміщень) стулки ПЗ від дії                      

ударних навантажень 
 

Якщо порівнювати деформацію (переміщення) моделі стулки ПЗ із натурним 
об’єктом, можливо зробити висновок, що деформація натурного об’єкта та 
математичної моделі майже ідентичні (рис. 4), що свідчить про адекватність моделі. 

 

 
 

Рис. 4. Деформація (переміщення) математичної моделі і натурного об’єкта 
 

Доцільно розділити режими роботи літака для визначення значень частоти 
коливань на кожному режимі окремо. Режими роботи розділяються: 

1. Політ на крейсерському режимі роботи двигуна. 
2. Політ на максимальному режимі роботи двигуна. 
3. Виконання елементів пілотажу. 
На крейсерському режимі роботи двигуна значення вже розраховані. 
За допомогою приблизного розрахунку встановлені наступні частоти 

вимушених коливань стулки ПЗ: 
1. На сталому максимальному режимі роботи двигуна – 15 Гц. 
2. При виконанні пілотажу на максимальному режимі роботи двигуна – 20 Гц. 
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Вище наведені режими розраховуються за таким самим алгоритмом, як і 
крейсерський режим, та мають значення ][25,1046max HF  та ][1860 HFпіл . 

Отримавши робочі навантаження на стулку ПЗ, необхідно прикласти ці дані до 
математичної моделі. 

Алгоритм виконання розрахунків полягає в наступному: 
1. Визначення значень напружень  для кожного режиму польоту. 
2. Аналіз критичних місць стулки ПЗ, в який спостерігаються найбільші 

напруження. 
 

3. Визначення тих напружень в стулці ПЗ, які призводять до залишкових 
деформацій. 

Моделювалось всі три режими польоту. Задаючи граничні умови та 
прикладаючи діючі зусилля, картина розподілу напружень по стулці ПЗ має вигляд 
(рис. 5…7): 

 

 
 Рис. 5. Розподіл напружень по стулці ПЗ при крейсерському режимі польоту та 

роботи двигуна 
 

 
 

Рис. 6. Розподіл напружень по стулці ПЗ при максимальному                                 
режимі роботи двигуна 
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Рис. 7. Розподіл напружень по стулці ПЗ при виконанні пілотажу 
 

Аналізуючи результати моделювання, можливо зробити висновок, що на 
крейсерському та максимальному режимі польоту (роботи двигунів) залишкових 
деформацій не виникає. При виконанні пілотажу в деяких зонах обшивки стулки ПЗ 
в матеріалі виникають такі напруження, які можуть призвести до виникнення 
залишкових деформацій. 

Отже, при збільшенні частоти коливань стулки ПЗ напруження теж зростають. 
Для більш детального та наглядного аналізу залежності напружень на стулку 

ПЗ від коливання останньої побудований графік залежності напруження-частота 
(рис. 8). 

 
Рис. 8. Розподіл експлуатаційних зон від частоти коливань стулки ПЗ 

 

Висновок. 
З аналізу малюнку слідує, що для безаварійної експлуатації стулки ПЗ (без 

залишкових деформацій) необхідно утримувати частоту її коливань в межах зони 
безпечної експлуатації, тобто бажано не перевищувати частоту коливань стулки за 
19 Гц, які відповідають крейсерському та максимальному режиму польоту літака та 
роботи     двигунів.    При   виконанні    пілотажу   коливання    стулки   ПЗ    можуть  
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перевищувати допустиму частоту коливань та призводити до залишкових 
деформацій. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КЕРОВАНИХ 

АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ ПІД ЧАС РЕМОНТУ                              
З МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ОКРЕМИХ ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 

 
У статті наведено основні методичні підходи 
щодо відновлення працездатності керованих 
авіаційних засобів ураження шляхом ремонту з 
модернізацією їх складових частин. Як приклад 
розглянуто основні можливі напрямки такої 
модернізації авіаційних керованих ракет класу 
«повітря-повітря», що знаходяться на озброєнні 
авіації Збройних Сил України 

 
Ключові слова: авіаційні керовані ракети, керовані авіаційні засоби 
ураження, модернізація, ремонт,  технічний стан, складова частина 

 
Нині, одним із актуальних питань підтримання боєздатності авіації Збройних 

Сил України (ЗС України) є забезпечення справності керованих авіаційних засобів 
ураження (КАЗУ), які значною мірою визначають бойовий потенціал авіації та її 
спроможність виконувати завдання за призначенням. При цьому, основу парку 
КАЗУ складають зразки, що виготовлені 30 років тому, має місце значне 
перевищення реальних строків служби над початково-встановленими 
розробником та, як наслідок, поступове досягнення окремими їхніми складовими 
частинами (СЧ) граничного стану. Отже, досягнення КАЗУ граничного стану 
наступає при реальному вичерпанні ресурсу, принаймні однією його СЧ. 

Дослідження, які виконувались протягом останніх п’ятнадцяти років 
Державним підприємством “Державне київське конструкторське бюро “Луч”        
(ДП “ДержККБ “Луч”) та Державним науково-дослідним інститутом авіації 
(ДНДІА) дозволили визначити загальні проблемні питання підтримання справності 
КАЗУ, основними з яких є [1, 2]: 

закінчення встановлених строків служби (визначених розробником і 
виробником) практично для всіх типів, за винятком незначної кількості авіаційних 
керованих ракет (АКР) класу “повітря-повітря”, закуплених Міністерством оборони 
України впродовж останніх років; 
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поступове старіння елементної бази, деградація полімерів, матеріалів, у тому 
числі спецхімії, і необхідність визначення граничних термінів експлуатації 
відповідних СЧ (ракетних двигунів твердого палива, газогенераторів, бойових 
частин, запобіжно-виконавчих механізмів тощо); 

загущення мастильних матеріалів карданових підвісів координаторів головок 
самонаведення, рульових приводів та інших електромеханічних СЧ; 

накопичення несправних апаратурних частин КАЗУ, кількість яких поступово 
збільшується з кожним роком експлуатації, та відсутність запасних частин для 
відновлення їх справності. 

При цьому найбільше відмов припадає на головки самонаведення (ГСН) і 
блоки керування. Наприклад, на рисунках 1 та 2 наведено розподіл відмов за 
системами апаратурних частин авіаційних керованих ракет (АКР) класу “повітря-
повітря” Р-73 та Р-27Т. 

Відновлення справності таких ракет може бути досягнуто шляхом: 
заміни систем, агрегатів, блоків, комплектуючих елементів; 
ремонту систем, агрегатів, блоків, у тому числі ремонту з модернізацією; 
заміна змащення, клейових сумішей, полімерних матеріалів тощо. 
Зазначимо, що більшість робіт з відновлення справності КАЗУ та їх СЧ 

можливо провести тільки в умовах профільних підприємств України. 
Разом з цим, зразкам КАЗУ, як і будь-яким виробам, притаманне не тільки 

фізичне, а й моральне старіння. Якщо перше обумовлене зміною характеристик 
матеріалів виробів з часом, то друге – поступовим відставанням їх основних 
тактико-технічних характеристик від кращих новітніх світових зразків.  

Так, наприклад, АКР Р-73 тривалий час вважалася певним еталоном для 
розробки ракет такого типу. Під її впливом майже на всіх перспективних іноземних 
ракетах малої дальності почали використовувати комбіновані аерогазодинамічні 
системи управління, що забезпечують можливість їх застосування при пусках з 
гранично малих відстаней, великих початкових кутових пеленгах по цілях, що 
інтенсивно маневрують. Але з появою закордонних ракет «Sidewinder» АІМ-9Х 
(США), ASRAAM AIM-132 (Англія), IRIS-T (Німеччина), A-Darter (ЮАР), MICA IR 
(Франція) першість з маневрування Р-73 було втрачено [3]. Сталося так через те, що 
на відмінну від Р-73, всі іноземні аналоги пройшли шлях багатократної модернізації. 

Основними світовими напрямками розвитку ракет цього класу є [3]: 
розширення зон можливих пусків; 
підвищення завадостійкості ГСН; 
підвищення ступеня автономності наведення з максимальною реалізацією 

принципу “пустив і забув”; 
введення інерціальної ділянки траєкторії польоту; 
взаємозамінність з попередніми зразками озброєння та сумісність з наявним 

парком літаків; 
міжвидова уніфікація – забезпечення можливості застосування їх систем і 

агрегатів в інших типах засобів ураження. 
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На сьогодні одним із основних недоліків АКР Р-73 є відносно невелика 
максимальна дальність пуску (до 20 км), що обумовлено необхідністю захоплення 
цілі ГСН перед пуском. При цьому балістична дальність польоту цієї ракети досягає  
40 км. Аналогічний недолік притаманний і ракетам Р-27Т(ЭТ), балістична дальність 
яких перевищує максимальну дальність пуску у кілька разів. Отже, має місце певне 
протиріччя між енергобалістичними можливостями цих ракет і їх зонами можливих 
пусків. 

 
Рис. 1. Розподіл відмов апаратурних частин АКР Р-27Т 

 
ГСН – теплові головки самонаведення ТГС-27; БУ – блоки управління БУ-72; 
РП – блоки гідроприводу рулів ПК-47. 

 
Рис. 2. Розподіл відмов апаратурних частин АКР Р-73 

ГСН – теплові головки самонаведення «Маяк-80»; БУ – блоки управління БУ-57-02; 
РП –  рульові приводи ПГ-19, ПГ-20. 
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У зв’язку з викладеним, одним із шляхів вирішення проблеми відновлення 
справності КАЗУ та зменшення впливу чинників морального старіння, може бути 
проведення ремонту їх СЧ (систем, агрегатів та блоків) з модернізацією. 

При цьому відновлення справності КАЗУ шляхом проведення ремонту з 
модернізацією їх систем, агрегатів та блоків має низку переваг, а саме: 

з’являється можливість покращення окремих тактико-технічних 
характеристик до світового рівня; 

відпрацьовуються нові технічні рішення і сучасні технології, які можуть бути 
застосовані при розробці та виробництві нових зразків КАЗУ; 

відновлюється справність значної кількості виробів. 
Так, наприклад, відновлення технічного стану АКР Р-73 й Р-27Т(ЭТ) з 

несправними ГСН можна здійснити як звичайним ремонтом, так і шляхом їх заміни 
на сучасні зразки вітчизняного виробництва МК-2000 і МR-2000, відповідно, 
(розробка КП «Арсенал») з покращеними тактико-технічними характеристиками 
щодо завадостійкості, кутів обзору й дальності захвату. При цьому, слід врахувати, 
що ГСН МК-2000 і МR-2000 повністю сумісні з АКР Р-73 й Р-27Т(ЭТ), які 
знаходяться на озброєнні авіації ЗС України. Реалізація тільки цих заходів дозволить 
розширити зони можливих пусків цих ракет на 15 … 30%. 

Працездатність блоків управління цих ракет може бути відновлено шляхом: 
заміни їх елементної бази на сучасну; 
розробкою нових блоків з аналогічними або покращеними характеристиками з 

використанням сучасної елементної бази, у тому числі з новими алгоритмами 
наведення, що дозволить більш повно використати енергобалістичні можливості цих 
ракет для досягнення переваги у повітряному бою. 

Цей підхід може бути застосований при відновленні справності КАЗУ інших 
типів. 

Для визначення глибини модернізації окремих СЧ можна використовувати 
методи, що не потребують зіставлення і виявлення важливості властивостей 
досліджуваних об’єктів. У випадку, коли є передісторія розвитку об’єктів цього 
класу за достатньо тривалий період, доцільно використовувати метод 
прогресуючого еталону, що передбачає наявність декількох еталонів однакового 
призначення, тобто СЧ, що найбільш дослідженні в теоретичному і практичному 
плані. Для більшої достовірності кінцевого результату доцільно в групу еталонів 
підбирати максимально можливу кількість зразків [4]. 

У зв’язку з цим, виникає задача щодо об’єктивного визначення технічного 
стану КАЗУ, який є початковим і дуже важливим етапом робіт відновлення їх 
справності шляхом ремонту з модернізацією окремих СЧ. 

Перед початком таких робіт обов’язково необхідно провести техніко-
економічне обґрунтування можливості й доцільності їх  виконання, під час якого 
необхідно оцінити: 

економічну доцільність проведення робіт з продовження призначених 
показників, відновлення справності з модернізацією окремих СЧ, обсяг ремонтних 
робіт тощо; 
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виробничі можливості підприємств України з ремонту та (або) розробці і 
виготовлення СЧ, що потребують заміни. 

Реалізація зазначеного підходу щодо вирішення проблеми відновлення 
справності КАЗУ дозволить: 

підтримати бойовий потенціал авіації ЗС України до закінчення розроблення 
нових зразків КАЗУ, освоєння їх виробництва та прийняття на озброєння; 

створити замкнений цикл щодо відновлення справності, модернізації, 
розробки і виробництва нових КАЗУ; 

сприяти розвитку вітчизняного науково-виробничого комплексу й 
підвищення його потенціалу. 

Позитивними сторонами такого підходу є: 
можливість суттєвого збільшення строків служби (зберігання) КАЗУ; 
покращення окремих тактико-технічних характеристик КАЗУ; 
економія матеріальних і фінансових ресурсів у порівнянні з розробкою та 

виготовленням нових виробів. 
Отже, ремонт КАЗУ з модернізацією їх окремих СЧ після проведення робіт з 

оцінки їх технічного стану – це стратегія, яка дозволить на базі виробів з 
вичерпаними призначеними показниками підвищити бойовий потенціал авіації ЗС 
України, відпрацювати нові сучасні технології і сприяти розвитку вітчизняного 
науково-технічного потенціалу. 

Зазначений підхід може бути також використаний для керованих засобів 
ураження іншого призначення. 
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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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