ISSN 2706-7386

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ВИПУСК № 1(3) 2020

Науково-теоретичний та науково-практичний
збірник наукових праць

2020

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

УДК 623 (062.552)
З-41
Рекомендовано до друку науково-технічною радою Державного науково-дослідного
інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (Протокол № 6
від 30.03.2020 року).
Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Брагинець О.В.,
2020. – Вип. № 3. – 130 с.
Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки спрямований на висвітлення проблемних
питань наукового та науково-технічного характеру у галузі створення, випробування, оцінки
відповідності озброєння та військової техніки і пошук шляхів їх вирішення.
Збірник буде корисним для курсантів (студентів); науковим та науково-педагогічним
працівникам закладів вищої освіти; інженерам та науковим працівникам у галузі створення,
випробування та оцінки відповідності озброєння та військової техніки.
Редакційна колегія
Голова (головний редактор):
Башинський В.Г. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії технологічних наук
України
Заступник голови (заступник головного редактора):
Дмитрієв В.А. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки.
Члени редакційної колегії:
Акимов О.О. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Бурсала О.Л. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Вервейко О.І. – кандидат технічних наук, доцент;
Голуб В.М. – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник;
Денисов О.І. – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки;
Денисов Ю.О. – доктор технічних наук, професор;
Добришкін Ю.М. – кандидат технічних наук;
Козир А.Г. – кандидат технічних наук;
Кукобко С.В. – кандидат технічних наук;
Лаппо І.М. – кандидат технічних наук, доцент;
Нестеренко С.О. – кандидат технічних наук, доцент;
Нікітченко В.І. – кандидат технічних наук;
Павленко А.Г. – кандидат технічних наук;
Пилипенко О.І. – доктор технічних наук, професор;
Шлапацький В.О. – кандидат технічних наук;
Чередніков О.М. – кандидат технічних наук, доцент;
Чуприна В.М. – доктор технічних наук, доцент.
Відповідальний секретар:
Аркушенко П.Л. – кандидат технічних наук.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23995-13835Р від 19.06.2019

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

ЗМІСТ
Андрушко М.В., Шейн І.В.
Обґрунтування необхідності удосконалення системи накопичення вимірювальної
інформації під час випробувань
Башинський В.Г., Гарбуз М.І., Пінчук А.М., Богучарський В.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку станцій попередження про ракетну атаку
Денисов Ю.О., Денисов О.І., Бурсала О.О.
Підвищення точності стабілізації фази робочого органу робототехнічного
комплексу
Дмитрієв В.А.
Методика оцінки ефективності застосування парашутних систем для повітряного
десантування
Єрмоленко Ф.В., Зозуля В.М., Рижков О.В.
Обгрунтування перспектив використання бібліотеки комп’ютерного зору OpenCV
при розробці програмного забезпеченя для обробки відеоінформації випробувань
Ільєнко В.М., Ісаченко О.О., Лось А.М., Геращенко М.М., Рудніченко С.В.
Особливості оцінки параметрів каналів зв’язку безпілотних авіаційних комплексів
І та ІІ класу
Корнієнко І.В., Корнієнко С.П., Москалець С.В., Казначей С.М., Жирна О.В.
Геоінформаційна
підтримка
підсистеми
автоматизованого
планування
випробувань
Кудряшов В.Є., Артеменко А.А., Коломійцев О.В. Олійник Р.М., Живець Ю.М.,
Шумигай О.В.
Часткова модель показника завадостійкості станції супроводження цілі зенітного
ракетного комплексу малої дальності
Лаппо І.М., Добришкін Ю.М., Червотока О.В., Геращенко М.О.
Перспективні шляхи розвитку лабораторно-випробувальної бази Збройних Сил
України
Мегельбей В.В., Кравченко С.О., Іценко Д.С., Олійник Р.М., Цілина С.В.
Методика оцінювання живучості системи управління вогнем зенітного підрозділу
(частини)
Нікітченко В.І., Кірдей Л.М., Гордєєв С.М., Толмачов В.Ю.
Щодо визначення ефективності літальних апаратів штурмової авіації
Пилипенко О.І., Колесник Д.М., Березняк А.М., Шоха В.М.
Пошкоджуваність і руйнування зубчастих передач редукторів вертольотів Ми-8 та
його модифікацій
Пінчук А.М., Зелений П.В., Соболєв В.В.
Огляд глісадних вогнів, аналоги яких пропонується встановити на аеродроми
Державної авіації України
Сергієнко А.І., Чуприна В.М., Холодний Р.В.
Моделювання міцності ферми ракетно-бомбардувальної установки вертольоту
Ми-8МСБ-В у процесі випробувань
Шапоренко В.Г., Козир А.Г. Музичук В.М.
Рекомендації щодо обґрунтування вимог до значень кількісних показників
уніфікації зразків озброєння та військової техніки

4

10
20

29

34

41

49

56

67

77

84
92

106

112

121

Вимоги до оформлення статті у Збірник наукових праць ДНДІ ВС ОВТ

126

Алфавітний покажчик

129

3

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

УДК 629.7.051

DOI: 10.37701/dndivsovt.3.2020.01

Андрушко М.В., Шейн І.В., Державний науково-дослідний інститут випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
НАКОПИЧЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ
З розвитком і ускладненням авіаційних об’єктів, на останніх зменшується кількість вільних об’ємів,
необхідних для розміщення апаратури бортових вимірювань. У зв'язку з цим, важливе значення при виборі
системи бортових вимірювань має питання про мінімальні габарити випробувальної апаратури.
У статті розглянуто обґрунтування необхідності удосконалення системи накопичення вимірювальної
інформації під час випробувань.
Ключові слова: бортові вимірювання, випробування, накопичення, розподіл інформації.

Постановка проблеми. Процес створення принципово нових систем вимірювання і
обробки інформації, при проведенні льотних випробувань, не завжди доцільний,
трудозатратний та пов’язаний з великими часовими витратами. Одним з традиційних
напрямків досліджень з удосконалення економічно-обґрунтованого використання технічних
засобів інформаційного забезпечення льотних випробувань є рішення задачі більш повного
та якісного використання системи бортових вимірювань для проведення випробувань
серійних (модернізованих) літальних апаратів.
Різноманітні форми функціонування і взаємодії систем об’єкту випробувань, великі
потоки вимірювальної інформації, застосування досить складного математичного апарату
для її обробки й аналізу створюють необхідність широкого застосування засобів реєстрації й
обробки на базі сучасних носіїв інформації і ПЕОМ для забезпечення проведення
випробувань сучасних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) в необхідний термін.
Викладення основного матеріалу. На даний час, одним із важливих джерел
отримання достатньої та достовірної доказової інформації для здійснення оцінки результатів
проведених випробувань як авіаційної так і іншої техніки військового призначення, є
бортова інформаційно-вимірювальна система, яка включає в себе комплекс технічних засобів
вимірювань та програмно апаратні засоби збору і обробки інформації.
Використання штатних бортових засобів вимірювань, реєстрації та індикації з метою
створення єдиного вимірювально-інформаційного поля для проведення випробувань
літальних апаратів, які призначені для використання у складі автоматизованих систем
наукових досліджень і випробувань, являється важливою задачею у тривалому процесі
створення та розробки нової авіаційної техніки.
Розвиток систем збору, реєстрації та обробки польотної інформації в сучасних умовах
значною мірою визначається і обумовлюється сучасним станом та особливостями
експлуатації парку літаків Повітряних Сил Збройних Сил України (ПС ЗС України). На
даний час, значно зросла роль систем збору, реєстрації та обробки польотної інформації в
забезпеченні безпеки польотів, а саме, в процесі діагностики та прогнозуванні стану
старіючого парку авіаційної техніки Повітряних Сил. Основним завданням діагностики є
постійний пошук і виявлення небезпечних факторів в експлуатації авіаційної техніки та
льотної роботи з метою прогнозування аварійності.
Сам процес діагностики виконується шляхом різноманітного порівняльного аналізу
польотної інформації з літального апарату та інформації з бази даних, яка накопичується
протягом тривалого часу та фактично є паспортом технічного стану літального апарату.
© Андрушко М.В., Шейн І.В., 2020

4

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

Для практичної реалізації цих завдань, крім нових засобів реєстрації та обробки
польотної інформації, потрібно створення аналітичного центру, де буде накопичуватися
інформація за всіма типами літаків ПС ЗС України з подальшою їх обробкою та аналізом.
Аналогічні центри уже працюють в інших державах та набули обов’язкового статусу в
цивільній авіації провідних авіаційних держав та авіакомпаній світу.
Збір та обробка польотної інформації на борту сучасних літальних апаратів має
настільки велику питому вагу в загальному процесі перетворення інформації, що стає
доцільним виділення бортових систем збору і обробки польотної інформації в окремий клас.
Високі вимоги до швидкості і точності перетворення польотних даних роблять актуальною
проблему раціонального вибору і використання апаратних і програмних засобів в умовах
жорстких обмежень на продуктивність, вагу і надійність системи.
Для найбільш повної і якісної обробки вимірювальної інформації, яка отримана під
час випробувань сучасного ОВТ, необхідно впровадження сучасних засобів збору, передачі
та обробки інформації, об’єднаних в єдину систему, яка використовує спеціалізоване
програмне забезпечення з відповідними, завчасно підготовленими електронними базами
даних та системою їх автоматизованого управління [1].
Вирішення проблеми забезпечення випробувань модернізованих літальних апаратів
необхідною параметричною інформацією може здійснюватись наступними шляхами:
проведення модернізації існуючих комплексів бортових засобів збору та реєстрації
параметричної інформації або створення нових;
включення до складу системи бортових вимірювань штатних вимірювальних
підсистем та інтерфейсних ліній зв’язку нових електронних цифрових систем, після
виконання, встановленим чином, відповідних робіт з оцінки їх характеристик;
включення до складу системи бортових вымирювань (СБВ) штатних засобів
вимірювань, реєстрації та індикації літальних апаратів.
Реалізація першого кроку, на даний час, менш перспективна з економічних причин.
Тому, на даному етапі найбільш перспективними є другий та третій крок.
Проведений аналіз показує, що при випробуваннях використовуються наявні, штатні
бортові засоби вимірювань, реєстрації та індикації такі, як комплекс бортових агрегатованих
засобів збору, перетворення і реєстрації інформації ГАММА-1101. Він є базовою системою
вимірювань для забезпечення проведення усіх видів випробувань дослідних зразків
літальних апаратів Збройних Сил України.
Пристроєм для накопичення та зберігання вимірювальної інформації в комплексі
ГАММА-1101 виступає магнітний накопичувач МЛП-14-3.
На літальних апаратах військово-транспортної авіації другого та третього поколінь
використовується бортовий пристрій реєстрації типу МСРП, який призначений для
реєстрації на магнітній стрічці основних параметрів польоту літака і для збереження
записаної інформації після польоту та у випадку аварії.
Тобто, пристрій, який об’єднує комплекс ГАММА-1101 та бортовий пристрій
реєстрації типу МСРП – магнітний накопичувач МЛП-14-3.
Крім того, потрібно відмітити, що магнітні накопичувачі типу МЛП-14 продовжують
застосовуватися у якості накопичувачів польотної інформації бортових реєстраторів на
літаках Міг-29, Су-24 в системі об'єктивного контролю навчально-бойових дій авіації, але
сьогодні потребують заміни.
Магнітний накопичувач МЛП-14-3 є морально та технічно застарілім пристроєм з
механічною стрічкопротяжною системою і не відповідає сучасним вимогам та суттєво
відрізняється від аналогічних пристроїв за якістю запису та зберіганню інформації. У якості
5
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носія для запису інформації в накопичувачі МЛП-14-3 застосовується магнітна стрічка, яка
внаслідок тривалої експлуатації та особливо тривалого зберігання втрачає фізичні
властивості, що призводить до руйнування магнітного покриття. В результаті випробувальна
інформація при зчитуванні має велику втрату даних (до 20%), що не дозволяє повно і якісно
виконати оцінку дослідних зразків.
На даний час подібна магнітна стрічка в Україні не виготовляється.
Для забезпечення нормованих значень запису інформації, якості і повноти реєстрації
випробувальної інформації та вчасного проведення випробувань дослідних зразків в рамках
виконання Державної програми з модернізації озброєння та військової техніки ЗС України за
останні 5-7 років виникла гостра необхідність заміни магнітних накопичувачів МЛП-14-3
комплексу ГАММА-1101 сучасними твердотільними накопичувачами.
Розробка сучасного бортового твердотільного накопичувача вимірювальної
інформації на цифровій основі є актуальною та достатньою необхідністю для якісного
проведення різного роду випробувань ОВТ.
Залежно від конкретного призначення СБВ мають структурні особливості.
СБВ, призначені для визначення льотно-технічних характеристик літака, повинні
здійснювати вимірювання невеликої кількості параметрів (200) з достатньо високою
точністю – 0,2-0,3 %. При проведенні випробувань з визначення льотно-технічних
характеристик літальних апаратів (ЛА) доцільно використовувати в складі СБВ бортові
засоби вимірювань та реєстрації параметричної інформації.
СБВ, призначені для вимірювання параметрів бортових систем, як правило,
застосовуються для вимірювання великої кількості параметрів (до 1000) з відносно
невисокою точністю 2-10 %, при цьому перспективним є використання бортових систем
індикації та попередження екіпажу з власними накопичувачами, а також бортові засоби
контролю систем та обладнання.
Бортові засоби вимірювань та реєстрації цифрової інформації доцільно
використовувати для забезпечення реєстрації потоків цифрової інформації під час
випробувань сучасних систем та обладнання літальних апаратів.
Доцільність застосування бортових засобів реєстрації аудіо-, відеоінформації в складі
СБВ залежить від завдань випробувань на всіх типах ЛА.
Використання в складі СБВ штатних засобів вимірювань, реєстрації та індикації для
проведення випробувань серійних (модернізованих) ЛА цілком виправдано, а в окремих
випадках, з погляду економічного та менш працевитратного проведення випробувань
серійних (модернізованих) ЛА, з точністю не менше можливостей зразків спеціальної
випробувальної апаратури.
Як відомо, в основу аналізу об’єкту досліджень покладені результати вимірювань
параметрів системою бортових вимірювань. Застосування СБВ, частота та обсяг реєстрації
параметрів, а також визначення ії конкретного складу СБВ залежить від виду, обсягу, мети та
завдань випробувань [2, 3].
Досягнення необхідного рівня достатності та достовірності отриманої від штатних
засобів вимірювань, реєстрації та індикації в складі системи бортових вимірювань серійних
(модернізованих) літальних апаратів доказової інформації для забезпечення виконання
завдань випробувань базується на:
оптимальній кількості параметрів, що вимірюються;
достатній точності вимірювань;
можливості накопичення інформації впродовж всього польоту ЛА;
високій надійності;
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простоті та зручності управління у польоті;
можливості автоматизованої обробки накопиченої інформації;
зручності експлуатації.
Порядок включення штатних засобів вимірювань, реєстрації та індикації до складу
системи бортових вимірювань для проведення випробувань серійних (модернізованих)
літальних апаратів являється творчим процесом та повинен відповідати вимогам ОТТ ВВС,
РИАТ, інших керівних документів, а при випробуваннях дослідного зразка основного
об’єкта відповідним вимогам єдиної комплексної системи вимірювань.
Розглядаючи польотну інформацію, отриману системою бортових вимірювань, як
основу подальшої оцінки об’єкту випробувань, можна уявити вимірювальний процес, як
вимірювально-інформаційне поле, яке в певному значенні характеризує якість виконання
випробувань. Вживання компонентного аналізу істотно зменшує розмірність даного поля,
виділяє приховані (латентні) чинники, що визначають значну частину відхилень
характеристик об’єкту досліджень від заданих в тактико-технічних завданнях [4, 5]. Це
дозволяє оптимізувати процес випробувань, скорегувати програму випробувань, а в ідеалі
виявити причини відхилень. У цьому сенсі використання штатних систем реєстрації
параметричної інформації в складі СБВ є досить привабливим. Підставою тому є достатньо
потужна база даних, що отримана засобами об’єктивного контролю літальних апаратів у
процесі їх експлуатації.
Розглядаючи перспективні розробки іноземного та вітчизняного виробництва
необхідно звернути увагу на бортовий твердотільний накопичувач вимірювальної інформації
ТН1АЦ, призначений для інформаційного забезпечення льотних випробувань авіаційної
техніки в якості накопичувача сигналів у складі СБВ.
Застосовується для збору та реєстрації інформації:
від аналогових узгоджуючих пристроїв;
паралельного коду систем інформаційно-вимірювального комплексу ―Гамма‖.
Використовується при випробуваннях авіаційної техніки автономно або в складі СБВ.
Не вимагає додаткового обладнання для обслуговування, незначні габарити, легкоз’ємна
касета енергонезалежної пам’яті дозволяє зчитувати інформацію до будь-якої ПЕОМ.
Спеціально розроблений для функціонування у важких умовах експлуатації, витримує
значні навантаження, вплив роси, інею, пилу. Не потребує підігріву. Має малий час
готовності. Придатний для експлуатації на різних типах літальних апаратів.
ТН1АЦ приймає до 32 аналогових сигналів з перетворенням у цифровий вигляд,
паралельний цифровий потік інформації, аналогічний сформованому блоком управління і
синхронізації БУС-17 систем ―Гамма К‖ та зберігає дані в енергонезалежній пам’яті для
подальшої передачі їх до ПЕОМ, а також формує сигнали частотою 131072 Гц та 1 Гц для
управління синхронізацією зовнішніх пристроїв [6].
Але, ТН1АЦ має один дуже суттєвий недолік, він не випускається вітчизняною
промисловістю.
Звертаючись до вітчизняного виробника, потрібно враховувати наявність дослідних
зразків твердотільних енергонезалежних накопичувачів на ПАТ ―НТК‖ Електонприлад‖, які
розроблені в ініціативному порядку та пройшли ряд попередніх оцінок, з метою організації
робіт щодо розробки твердотільного енергонезалежного експлуатаційного бортового
накопичувача для заміни магнітного накопичувача типу МЛП-14-3 з комплекту бортових
агрегатованих засобів збору, перетворення і реєстрації інформації ГАММА-1101.
Твердотільний енергонезалежний експлуатаційний бортовий
накопичувач має
технічні характеристики та можливості бортових вимірювань співзвучні з ТН1АЦ.
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Тому, доцільною необхідністю є подальше впровадження в життя твердотільного
енергонезалежного експлуатаційного бортового накопичувача розробленого ПАТ ―НТК‖
Електронприлад‖.
Висновки. Системи збору і обробки інформації при проведені експериментальних,
дослідних та випробувальних робіт являються важливим, а іноді і головним та визначальним
елементом у процесі проведення практичних наукових робіт. Вони відіграють головну роль у
визначені та оцінці характеристик озброєння та військової техніки і їх відповідності
вимогам, що висуваються, та є важливим моментом підтвердження результатів оцінки в
реальних умовах застосування.
Універсальною базою для подальшої оцінки об’єктів досліджень при проведенні
випробувань є результати бортових вимірювань. Сучасні системи об’єктивного контролю ЛА
мають можливість накопичення цілого масиву інформації, отриманої впродовж певного
циклу експлуатації різних типів ЛА. У найближчій перспективі, при відповідній адаптації
програмного забезпечення бази даних, систем об’єктивного контролю можуть бути
рекомендовані для проведення випробувань широкого класу літаків, що модернізуються.
Повнота бази даних є проблемою, вирішення якої необхідно при переході до нової
інформаційної технології. Сучасна технологія дозволяє зареєструвати бортовими засобами
великий об'єм даних. Результатом може з'явитися потенційна можливість застосування цієї
інформації не тільки при експлуатації серійних ЛА, а також при їх випробуваннях після
модернізації.
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RATIONALE FOR IMPROVEMENT MEASURING
INFORMATION ACCUMULATION SYSTEMS DURING THE TESTS
M. Andrushko, I. Shein
With the development and complication of aviation objects, there is reduces the amount of free spaces required to
place onboard measurement equipment. In this regard, it is important to choose the minimum dimensions of the test
equipment when choosing an on-board measurement system.
The process of creating fundamentally new systems for measuring and processing information during conducting
flight tests is not always appropriate, labour-consuming and associated with taking considerable time. One of the
traditional line of research on the improvement of economically sound using of technical means of information support of
flight tests is the solution of the problem of more complete and qualitative using of the on-board measurement system for
conducting tests of production (upgraded) aircraft.
Various forms of functioning and interaction of test object systems, large flows of measurement information,
using of a fairly sophisticated mathematical apparatus for its processing and analysis create the need for widespread use
of registration and processing facilities based on the modern data carriers and PC to ensure the testing of modern AME in
due time.
On-board measurement results are the universal basis for further evaluation of research objects during
conducting their tests. Modern live monitoring and recording systems of aircraft have the ability to accumulate a whole
data file obtained during a certain operation cycle of different types of aircraft. In the foreseeable future, with a proper
adaptation of the database software, the live monitoring and recording systems can be recommended for testing a wide
range of aircraft that being upgraded. Database completeness is a problem that needs to be solved during the revamping
of information technologies. In drawing up of database, it’s important not to make mistakes when selecting and processing
key data, selecting methods of database creation, monitoring and control of the process of database operation. Modern
technologies allow to collect large data volume by on-board facilities. It can be resulted in the potential options for using
this information not only for operating of production aircraft, but also for testing of upgraded aircraft.
Keywords: on-board measurement, testing, accumulation, distribution of information.
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Башинський В.Г., Гарбуз М.І., Пінчук А.М., Богучарський В.В. Державний науководослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТАНЦІЙ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО РАКЕТНУ АТАКУ
У роботі розглянуто сучасний стан захисту авіаційної техніки від ракетних атак. Показана
необхідність удосконалення та вказані шляхи перспективного розвитку систем захисту літальних апаратів.
Ключові слова: аналіз, атакуючий боєприпас, головка самонаведення, датчики, засоби протидії,
інфрачервоний, попередження про атаку, радіолокаційний, ультрафіолетовий.

Постановка проблеми.
Узагальнення досвіду збройних конфліктів, які сталися у світі останніми роками,
переконливо свідчить про те, що найбільших втрат парк літальних апаратів (ЛА) – літаків та
вертольотів зазнав через застосування керованих ракет класів ―повітря – повітря‖ та ―земля –
повітря‖, тобто ракет, оснащених головками самонаведення (ГСН). Це обумовлено тим, що
для сучасних ракет цих класів характерні висока швидкість, дальність польоту, маневреність,
точність наведення та складність їх виявлення. Крім того, керовані ракети оснащуються
різними системами наведення: радіолокаційними (РЛ), інфрачервоними (ІЧ),
ультрафіолетовими (УФ) та лазерними активної і пасивної дії. Деякі з типів ракет оснащено
комбінованими системами наведення. У зв’язку з цим, задача захисту ЛА від ураження
керованими ракетами є однією із актуальних для авіації [1].
Мета статті – розроблення рекомендацій щодо створення та розвитку станцій
попередження про ракетну атаку вітчизняного виробництва.
Актуальність дослідження. Станції попередження про ракетну атаку активно
розвиваються у збройних силах провідних країн світу. Вдосконалюються та, в обов’язковому
порядку, перевіряються в ході різноманітних збройних конфліктів.
Більшість існуючих засобів захисту, що встановлено на ЛА Повітряних Сил (ПС)
Збройних Сил (ЗС) України, морально і фізично застарілі, розроблені в 1970 – 1980 роках з
розрахунком на протидію засобам протиповітряної оборони (ППО) країн НАТО аналогічних
років виготовлення та малоефективні проти сучасних засобів ППО. На літаках радянського
виробництва, зокрема на Су-24М, які знаходяться на озброєнні країн пострадянського
простору, встановлені теплопеленгатори Л-082 ―Мак-УЛ‖ (рис. 1а, 1б), на основі ІЧ датчиків,
з недосконалим алгоритмом відсіювання хибних цілей. Земна поверхня характеризується
великою кількістю теплових (ІЧ спалахів). З цієї причини діаграма спрямованості
теплопеленгатора охоплює лише верхню напівсферу (рис. 1в).

а)

б)

Рис.1 – Теплопеленгатор Л-082 ―Мак-УЛ‖ на літаку Су-24М:
а) загальний вигляд; б) розміщення; в) діаграма спрямованості.
© Башинський В.Г., Гарбуз М.І., Пінчук А.М., Богучарський В.В., 2020
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Відомі випадки, коли засоби протидії не відвернули загрозу. 24 листопада 2015 року
російський Су-24М виконував політ в повітряному просторі Туреччини на висоті 6000
метрів, уникаючи ураження від ПЗРК. Щоб не допустити виявлення російськими РЛС,
розгорнутими на авіабазі ―Хмеймім‖, турецький F-16C до початку атаки виконував політ на
малій висоті, в очікуванні порушника, який системно порушував турецький повітряний
простір. Як результат, в той момент, коли винищувач F-16C знаходився нижче російського
бомбардувальника Су-24М, ним був здійснений пуск ракети, траєкторія атакуючої ракети
пройшла нижче зони огляду (діаграми спрямованості) теплопеленгатора Л-082 ―Мак-УЛ‖,
встановленого на борту Су-24М, екіпаж Су-24 не знав про загрозу до моменту попадання
ракети в літак.
Виробництво даного типу станцій вітчизняним військово-промисловим комплексом
не здійснюється. Для їх створення необхідні знання теоретичних основ побудови станцій
даного призначення, розуміння алгоритму їх функціонування. Тому, проведення досліджень
в інтересах авіації ЗС України щодо підвищення ефективності функціонування систем
виявлення пусків ракет для забезпечення можливості своєчасного виявлення загрози,
попередження про загрозу екіпажу ЛА та видачі в автоматичному режимі команди на засоби
протидії є актуальним. Вирішення проблеми захисту ЛА від ракетної атаки складається з
декількох етапів: виявлення пуску ракети; підтвердження, що виявлена ракета прямує
безпосередньо до об’єкту захисту; ідентифікація ракети та прийняття рішення щодо
застосування найбільш ефективної системи протидії. Успішне вирішення перших двох етапів
задачі може бути забезпечено двома сумісними заходами – задіянням більш вибіркової
системи спостереження, заснованої на використанні УФ датчиків, замість традиційних РЛ
або ІЧ, а також сучасними методами обробки інформації. Основна увага в даній статті буде
приділена саме УФ датчикам як новому напрямку розвитку станцій попередження про
ракетну атаку та станціям, якими вони оснащені.
Виклад основного матеріалу. Серед керованих ракет класу ―земля - повітря‖
найбільшого поширення набули переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), типовими
представниками яких є комплекси ―Стінгер‖ (США), яких випущено з 1981 року в
модифікаціях FIM92A і FIM92B понад 70 тисяч комплектів, ―Містраль‖ (Франція) та
―Стріла‖ (РФ). Модифікація FIM92A має ІЧ ГСН, a FIM92B – комбіновану ІЧ/УФ. Не меншу
популярність отримали керовані ракети ПЗРК ―Містраль‖, оснащені ІЧ ГСН, які активно
експортуються Францією з 1988 року (виготовлено більше 12 тис. комплектів). На
пострадянському просторі використовуються ПЗРК типу ―Стріла‖ та ―Ігла‖ різноманітних
серій з ІЧ ГСН, які користуються попитом на світовому ринку озброєння [2]. Їх російською
модифікацією є ПЗРК 9К333 ―Верба‖ (РФ) з ракетою 9М336, яка оснащена ІЧ 3-х
діапазонною ГСН.
Одночасно з розвитком технологій виготовлення керованих ракет з ІЧ ГСН
здійснювались розробки для захисту від ураження ними. Зокрема, прилади, що сигналізують
про наявність цілей, які випромінюють тепло (в повітрі, на землі, на воді і під водою) та їх
координати, стали широко застосовуватися в авіації. Важливим кроком у розвитку ІЧ
технологій в авіації стала розробка та застосування системи FLIR (Forward Looking Infra
Red), що дозволяє пілоту спостерігати за навколишніми об'єктами в умовах обмеженої
видимості.
У ході подальших досліджень встановлено, що для двигунів ракет використовується
паливо з додаванням спеціальних присадок, яке при згорянні залишає характерний слід в УФ
діапазоні спектру. Це явище може бути використане для виявлення факту атаки та
ідентифікації застосування такого типу боєприпасів [1]. Додаткове оснащення станцій
попередження про ракетну атаку УФ датчиками, крім ІЧ, підвищує ймовірність виявлення
ракети, надає ―фору‖ у вигляді дорогоцінних секунд для протидії, а також дає змогу
застосувати найбільш ефективну протидію.
Прийняття ефективних заходів протидії атакуючим боєприпасам [1] (ракети ПЗРК
(рис.2а), ракета ―повітря – повітря‖ (рис.2б), ракета ПТРК та постріл РПГ, які становлять
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загрозу завислим над землею вертольотам) залежить від своєчасного отримання інформації
про наближення їх до об'єкту, що захищається.

Рис. 2а. ПЗРК типу ―Верба‖

Рис. 2б. Ракета ―повітря-повітря‖

На думку військових експертів, в оптимальному варіанті, на літаку має бути
встановлений повний комплект засобів виявлення і протидії. Проте це призводить до
значного здорожчання бортового обладнання) [2].
Використання інфрачервоного діапазону. Наявність факела працюючого двигуна
ракети ПЗРК під час пуску і на ділянці розгону – основна демаскуюча ознака, за якою може
бути здійснено процес виділення ракети з навколишнього фону. При загальній довжині
факелу до 4-5 м, його частина з максимальною потужністю випромінювання складає 2-3 м.
Поперечний розмір факелу 0,6-1,2 м. Температура в зоні догорання становить близько
2700 К.
Короткохвильова ділянка ІЧ діапазону спектру (0,7-1,6 мкм) [3] може бути
використана для виявлення розжарених вихлопних газів та елементів двигуна ракети;
довгохвильова ділянка (8-14 мкм) – для виявлення випромінювання відносно ―холодних‖
провідних кромок ракети, що летить з дозвуковою швидкістю; середньохвильова (3-5 мкм) –
для ідентифікації атакуючого боєприпасу [1].
Теоретичні аспекти виявлення (виділення) об'єкту з навколишнього фону в ІЧ
діапазоні достатньо вивчені. Використовуються багатодіапазонні фотоприймачі [3], що
охоплюють діапазони 1-3 мкм, 3-5 мкм і 8-14 мкм.
Використання ультрафіолетового діапазону. Ультрафіолетовим називається
електромагнітне випромінення, яке займає діапазон між рентгенівським і видимим
випроміненням – від 400 нм до 10 нм [4]. Відповідно до ГОСТ 8552-86 спектр УФ
випромінення ділиться на три частотні діапазони:
УФ-А (довгохвильовий УФ) – від 315 нм до 400 нм;
УФ-В (середньохвильовий УФ) – від 280 нм до 315 нм;
УФ-С (короткохвильовий УФ) – від 200 нм до 280 нм.
За класифікацією міжнародної комісії по освітленню (СІЕ) межі діапазонів
співпадають із вищезазначеними за виключенням нижньої межі УФ-С, яка становить
100 - 280 нм. У зарубіжній технічній літературі, цілком логічно, зустрічається четвертий
діапазон, УФ-вакуумний – від 10 нм до 200 нм, а також використовуються різноманітні
абревіатури, без зазначення частотних показників [2]. Дані щодо абревіатур УФ діапазонів,
довжини хвиль та кількості енергії на фотон наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Дані щодо абревіатур УФ діапазонів, довжини хвиль та кількості енергії на фотон
Довжина хвилі,
Кількість енергії
Найменування
Абревіатура
нм
на фотон, еВ
Ближній
NUV
400 - 300
3,10 - 4,13
Середній
MUV
300 - 200
4,13 - 6,20
Дальній
FUV
200 - 122
6,20 - 10,2
Екстремальний
EUV, XUV
121 - 10
10,2 - 124
Вакуумний
VUV
200 - 10
6,20 - 124
УФ(А) довгохвильовий діапазон,
UVA
400 - 315
3,10 - 3,94
―чорне світло‖
УФ(В), середній діапазон
UVB
315 - 280
3,94 - 4,43
УФ(С), короткохвильовий,
UVC
280 - 100
4,43 - 12,4
герміцидний діапазон.
Ділянку УФ випромінення від 200 нм до 400 нм традиційно називають близьким УФ
випроміненням, а 10 - 200 нм – дальнім або вакуумним. Остання так названа з причини
інтенсивного поглинання випромінення атмосферою, в результаті чого його розповсюдження
спостерігається лише у вакуумі.
Випромінення в діапазоні UVA слабо поглинається атмосферою. Тому сонячна
радіація, яка досягає поверхні Землі, значною мірою складається з ближнього ультрафіолету
UVA і в незначній мірі UVВ. Практично весь UVС і приблизно 90% UVВ поглинається
озоном, а також водяною парою, киснем і вуглекислим газом. Перевагами діапазону UVС є
те, що в ньому відсутнє фонове випромінення, завдяки чому досягається висока чутливість.
Спеціалісти називають цей діапазон ―solar blind‖, оскільки детектори цього діапазону
працюють без завад на яскравому сонці. Недоліком є те, що існує мало приймачів, які
працюють в цьому діапазоні з необхідними характеристиками. Найбільш прийнятною є
короткохвильова ділянка або діапазон UVC з довжиною хвилі 100 - 280 нм. Це, вже згаданий
вище, сонячно-сліпий ―solar blind‖ діапазон [2].
Твердотільні фотоприймачі на основі широкозонних матеріалів представляють собою
фоторезистори, фотодіоди на основі p-n переходів, n-і-p структур і діодів Шоттки, польових
фототранзисторів з бар’єром Шоттки або на базі МДП-структур. Фоторезистори, створені на
основі шарів GaP:Cu, мають високий коефіцієнт підсилення. Перспективними вважаються
фоторезистори на основі нітриду галію, нітриду алюмінію і твердих розчинів Al xGa1-xN.
Змінюючи співвідношення Al/Ga в твердому розчині, можна отримувати датчики з різною
спектральною чутливістю у широкому діапазоні спектру від 3,4 еВ (GaN)
до 6,2 еВ (AIN)) [5].
Закордонними фірмами, зокрема російськими, вже розроблено технологію
виготовлення датчиків короткохвильового УФ випромінювання на базі композиції
AlN-Al2O3, яка забезпечує високу спектральну чутливість в діапазоні 180 - 280 нм. У цьому
випадку нанесення захисних шарів на фотоприймачі, які негативно впливають на їх
спектральну чутливість, не потрібне [6].
Фоторезистори. Освоєна [1] технологія виготовлення УФ фоторезисторів на
природному алмазі для спектрального діапазону 190 - 300 нм.
Фотодіоди мають спектральну характеристику подібну до фоторезисторів, але є більш
швидкодіючими.
Застосування фотоприймачів на основі GaP забезпечує селективне детектування.
Фотодіоди з бар'єром Шоттки на основі GaP чутливі в діапазоні 200 - 500 нм. Лінійна
залежність фотоструму від випромінювання, інтенсивність якого змінюється, зберігається в
широкому діапазоні, а фоточутливість з підвищенням температури змінюється слабо. За
відсутності освітленості, фотодіод працює в режимі звичайного діоду. Струм германієвих
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фотодіодів, у затемненому стані, дорівнює 10 - 30 мкА, у кремнієвих 1-3 мкА. Якщо в
фотодіодах використовувати обернений електричний пробій, який супроводжується
лавинним збільшенням носіїв заряду, як у напівпровідникових стабілітронах, то фотострум, а
відповідно, і чутливість значно збільшаться. Чутливість лавинних фотодіодів може бути
значно вища, ніж у звичайних (у германієвих – в 200 - 300 разів, у кремнієвих – в 104 - 106
разів). Лавинні фотодіоди – швидкодіючі фотоелектричні прилади, їх частотний діапазон
може досягати 10 ГГц. Недоліком лавинних фотодіодів є високий рівень шумів у порівнянні
зі звичайними фотодіодами.
Для реєстрації УФ випромінювання використовуються польові фототранзистори, в
основі функціонування яких лежить зміна провідності залежно від освітленості.
Фототранзисторам, на основі МДП структур і бар'єру Шоттки, притаманна висока
чутливість, що забезпечує високу швидкодію.
Інтегральні УФ датчики – це мікросхеми, які виготовлені за технологією SOI – CMOS
(Silicon - On - Insulator Complementary Metal Oxide Semiconductor). Замість звичайної
кремнієвої використовується підкладка з інтегрованим шаром діелектрика, за рахунок чого
вдається знизити напругу живлення і струм витоку. До складу приладу входить приймальний
елемент і аналогові вихідні кола, які сформовані на одному кристалі. Це дозволяє зменшити
кількість компонентів, вартість і габарити пристроїв [6].
В СРСР, а нині у Російській Федерації, випускались та випускаються фотоелементи,
чутливі до УФ випромінення [7]. Основні характеристики УФ датчиків радянського та
російського виробництва представлені в таблиці 2.
Таблиця 2.
Основні характеристики УФ датчиків радянського та російського виробництва
№
Робочий
Назва фотоелементу та його короткий опис
п/п
діапазон (мкм)
1
Фоторезистори на основі сульфіду кадмію типу СФ2-18 і CФ2-19 є Δλ = 0,3 - 0,4;
найпростішими датчиками
λмакс = 0,35
2
Фотодіоди кремнієві типу КДФ105А,КДФ117А1, ФД-288А, ФД- Δλ = 0,3 - 0,4;
304М-01, ФД-307, ФДК-142,ФДК-142-01, ФД ―Квант‖, ФД ―Гранит‖, λмакс = 0,35
ФД-УФ1. Характеризуються широким спектральним діапазоном
3
Фотодіоди кремнієві ФДУК-100УТ, ФДУК-10УТ,ФДУК-2УТ, ФДУК- Δλ = 0,19 - 1,1;
2УП,
ФДУК-11УТ,
ФДУК-8УС,
ФДУК-5У,
ФДУК-1УСТ. λмакс = 0,96
Притаманна висока стабільність чутливості в надширокому
спектральному діапазоні
5
Фотодіоди УДФ-01-01 и УДФ-04-16, призначені для реєстрації Δλ= 0,19 - 0,45;
ультрафіолетового випромінення у діапазоні 0,19 - 0,45 мкм. λмакс = 0,35
Фоточутливий елемент виготовлений з селеніду цинку (ZnSe).
Прилади розміщені в стандартних металоскляних корпусах типу ТО-5
або КТ-1
6
Фотоприймальні прилади ФПУ-1, ФПУ-2, ФПУ-3, ФПУ-8, ФПУ-9, Δλ = 0,19 - 1,1
ФПУ-100, представляють собою пристрої, які об’єднують в одному
корпусі фоточутливий елемент (ФД-серії ФДУК) та операційний
підсилювач. Фотоприймальні прилади разміщуються в герметичних
металоскляних корпусах з підвищеним захистом вхідних ланцюгів від
електромагнітних завад. Передбачена можливість встановлення
зовнішнього резистору зворотнього зв’язку (до 10 ГОм). Зовнішній
вигляд, габаритні розміри та базова схема ФПУ-1, ФПУ-2, ФПУ-3,
ФПУ-8 і ФПУ-9 представлені на рисунку 3

14

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

7

8

Закінчення таблиці 2.
Фотоприймальний прилад ФПУ ФД, призначений для реєстрації УФ Δλ = 0,19 - 1,1;
та світлових променів у діапазоні від 190 до 1100 нм. Пристрій λроб = 0,255
складається з фотодіоду і попереднього підсилювача з АЦП, який
перетворює аналоговий сигнал у цифровий з частотою 40 кГц (25 мкс
на один цикл АЦП), та мікропроцесором з виходом на шину IIC. ФПУ
ФД розміщено в нестандартному металевому корпусі. Зовнішній
вигляд, габаритні розміри та відносна спектральна характеристика
ФПУ ФД представлена на рисунку 4
Трьохканальний фотоприймальний пристрій ФУР137Л на основі Δλ = 0,3 - 0,42;
фотодіоду з бар’єром Шоттки з фосфориту галію. Призначений для λроб = 0,37
застосування у високочутливих малогабаритних пристроях УФ
діапазону. Характерна висока оптична
вибірковість УФ
випромінення: чутливість до довжини хвиль понад 0,5 мкм – не
більше 1%

а

б
в
Рис.3. Зовнішній вигляд (а), габаритні розміри (б)
та базова схема фотоприймальних пристроїв (в) ФПУ-1, ФПУ-2, ФПУ-3, ФПУ-8 та ФПУ-9

а
б
Рис.4. Габаритні розміри та відносна спектральна характеристика ФПУ ФД (а),
зовнішній вигляд (б).
Одним з виробників УФ датчиків є компанія GunUV (РФ). У датчиках цієї компанії
застосовуються широкозонні напівпровідникові матеріали (твердих розчинів GaN, InGaN,
AlGaN), тому вони реагують тільки на УФ складову спектру і характеризуються низькими
значеннями ―затемненого‖ струму. Діапазон їх робочих температур від мінус 30С до плюс
85 С. Зовнішній вигляд цих датчиків зображено на рисунку 5.

Рис.5. Зовнішній вигляд УФ датчиків компанії GunUV
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Сучасний стан оснащення літальних апаратів станціями попередження про ракетну
атаку та їх короткий огляд.
Фірма EADS (ФРН) на базі датчиків УФ випромінювання розробила систему
виявлення пуску ракет MILDS AN/AAR-60 (рис. 6). Дана система здатна виявляти не тільки
пуск ракет ―повітря-повітря‖ та ―земля-повітря‖, а й пуск ракет з ПТРК та постріл з РПГ. УФ
датчики можуть бути інтегровані безпосередньо в бортовий комплекс оборони (БКО) ЛА.
Даний підхід реалізований в БКО ―Президент‖ (РФ), яким оснащені вертольоти КА-50
(рис. 7).

Рис. 6. Станція AN/AAR - 60/MILDS

Рис. 7. БКО ―Президент-С‖ на КА-50.

AN/AAR-47 (США). Миттєвий огляд в УФ діапазоні. Маса 28 кг. Визначає пеленг і
дальність до ракети. Спряжена зі станцією попередження про радіолокаційне опромінення
AN/APR-39A, автоматичним пристроєм викиду теплових пасток (AN/ALE-47) і системою
відстрілу дипольних відбивачів AN/ALE-39. Дані з шести датчиків обробляються
процесором автономно. Споживча потужність 100 Вт. Перебувають на озброєнні ЛА ВПС,
ВМС та СВ США, Великобританії, Канади та інших країн. AN/AAR-47(V)1 – базова версія з
ІЧ детекторами. В AN/AAR-47(V)2 додатково встановлені лазерні датчики оптичних
сенсорних модулів та УФ детектори, розширений діапазон робочих температур і термін
експлуатації, підвищена чутливість, поліпшені характеристики виявлення та
завадозахищеності. Здатна виявляти постріл РПГ і слід трасуючих боєприпасів.
Застосовується на літаках С-130; С-141; С-5, С-17 та військовотранспортних вертольотах.
AN/AAR-54, MAWS (США) (рис.8). Миттєвий огляд в УФ діапазоні по азимуту 360
і 120 по куту місця. У станції використовується 4 - 6 датчиків. Забезпечує факт виявлення
пуску ракет на відстані до 15 км з похибкою не гірше 1. Розроблена для використання на
літаках F-16; С-130; С-141, вертольотах SH-70; UH-60; CH-47 та БМП. Маса 6,7 кг.

Рис.8. Станція AN/AAR-54, MAWS
AN/AAR-56/MLD (США) (рис. 9). Миттєвий огляд в УФ діапазоні по азимуту 360
(формують 6 датчиків по 60). Станція розроблена фірмою ―Локхід Мартін‖ спеціально для
літаків F-22. Спряжена з пристроєм автоматичного викиду хибних цілей AN/ALE-52.
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Рис. 9. Станція AN/AAR-56/MLD
AN/AAR-57/CMWS (США (рис. 10). Миттєвий огляд в УФ діапазоні. У станції
використовується до 6 датчиків. Кут огляду 120. Станція розроблена для використання в
комплексі оптоелектронної протидії AN/ALQ-212 і функціонування в автономному режимі.
Маса кожного датчика 1,4 кг. Діаметр 8 см. Довжина 11 см. Споживча потужність 10 Вт.
Розміри (23×13×28) см. Застосовується на літаках F-15; F-16; F-18; AV-8; C-5; C-17; C-130;
С-141; RC-12, вертольотах AH-64 та конвертопланах V-22.

Рис. 10. Станція AN/AAR-57/CMWS
AN/AAR-58 (США). Сканування в ІЧ-діапазоні по азимуту 360 і 135 по куту місця. Є
модернізованим варіантом AN/AAR-44. Похибка визначення напрямку на джерело
випромінення не більше 1. Застосовується на літаках F-15; F/А-18; A-10; C-5; C-130;С-141;
CV-22; RC-135, вертольотах ―Німрод-МRA4‖ та ударних вертольотах. Маса 9 кг.
AN/AAR-60/MILDS (ФРН, США). Сканування в ІЧ та УФ діапазонах по азимуту
360. У станції використовується 4 або 6 датчиків. Роздільна здатність не гірше 1. Споживча
потужність станції в цілому від 70 до 100 Вт, а кожного датчика не перебільшує 14 Вт.
Розмір датчика: (12,0×10,7×10,8) см. Застосовується на літаках F-16; C-130; P-3 ―Оріон‖ і
вертольотах UH-1; CH-47; Eurocopter Tiger; NH-90. Маса станції 9,2 кг.
DDM/SAMIR (Франція). Миттєвий ІЧ огляд по азимуту 360 і 60 по куту місця.
Похибка визначення напрямку на джерело випромінення не більше 2,5. Одночасно
відслідковує до 40 цілей. DDM2000 входить до складу комплексу індивідуального захисту
літаків ІСМS (радіоелектронної протидії і розвідки).
MAW-200 (ЮАР). Миттєвий УФ огляд по азимуту 360 (при використанні 4-х
датчиків). Забезпечується виявлення фактів пуску ракет на відстані до 5 км з похибкою не
більше 5. Одночасно відслідковується до 8 цілей. Може входити до складу інтегрованого
комплексу попередження про радіолокаційне та лазерне опромінення MSWS. Маса 7-15 кг.
PAWS (Ізраїль). Миттєвий ІЧ огляд. У модифікаціях PAWS-1 використовується 4
датчики з кутами огляду 100 по азимуту та до 70 по куту місця. Встановлюється на ударні
вертольоти. У модифікаціях PAWS-2 використовується 6 датчиків з кутами огляду 102 по
азимуту та 102 по куту місця. Станція має високий рівень хибних тривог, спряжується зі
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станціями попередження про радіолокаційне і лазерне опромінення та пристроями викиду
ІЧ-пасток і дипольних відбивачів. Застосовується на F-16. Маса 11-17 кг.
Gutar 300/350 (Ізраїль). Миттєвий УФ огляд по азимуту 360 та до 98/120 по куту
місця. Низький рівень хибних тривог. Голосове та світлове сповіщення про небезпеку.
Встановлюється на військово-транспортні літаки та вертольоти. Маса 15 кг.
AN/AAQ-37 (США). Складається з УФ та ІЧ датчиків. Забезпечує поле зору 360
градусів. Спряжена з піропатронами MUU-68 MUU-69.
AN/ALQ-153(США). Встановлена на В-52. Спряжена з автоматичним пристроєм
відстрілу хибних теплових цілей – AN/ALE-20, з автоматичним пристроєм викиду дипольних
відбивачів – AN/ALE-24 та автоматом відстрілу – AN/ALE-52.
Розвиток станцій попередження про ракетну атаку є одним з найбільш перспективних
напрямів вдосконалення системи протидії керованим ракетам [2].
Висновок:
1. Для отримання інформації про навколишнє оточення в пасивному режимі можуть
бути використані ультрафіолетовий і інфрачервоний діапазони спектру електромагнітних
хвиль.
2. Основними демаскуючими ознаками факту пуску ракети є:
- теплове випромінювання розжарених вихлопних газів і двигуна ракети під час пуску
і розгону, а також елементів корпусу ракети, що нагріваються у польоті;
- сліди згоряння ракетного палива, що залишають характерний слід в УФ діапазоні
спектру.
3. Для виявлення факту атаки та ідентифікації типу боєприпасу може бути
використана ділянка УФ випромінювання з довжиною хвилі 100 – 280 нм. Приймачі, що
працюють у цьому діапазоні, забезпечують детектування випромінювання з високою
чутливістю.
4. Інтеграція станції попередження про ракетну атаку (або ІЧ та УФ –датчиків, як
окремих складових) у систему інформаційного керування захистом ЛА, забезпечить
підвищення його рівня захищеності не лише за рахунок індикації про ракетну атаку, але і
шляхом використання засобів протидії.
5. Застосування датчиків УФ діапазону є перспективний напрямок розвитку станцій
попередження про ракетну атаку.
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DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT
OF MISSILE ATTACK EARLY WARNING STATIONS
V. Bashynskyi, М.Garbuz, А.Pinchuk, V.Bohucharskyi
The article explains the current state of aviation armament and equipment protection from missile attacks. The
necessity of improvement and ways of prospective development for aircraft protection systems are considered in the
work. The analysis of the directions for solving the problem of detecting a missile attack on an aircraft is performed.
There has also been given a solid consideration for methods and means for detecting the launch and flight of a missile
in the infrared and ultraviolet band of electromagnetic waves.
The source of ultraviolet emission, in particular the additives of rocket fuel in the process of combustion, is
considered. A brief description of the frequency bands of the spectrum of ultraviolet emission and their classification in
accordance with the current regulations of Ukraine and the classification of the International Commission on
Illumination (Fr.-CIE) is provided. Considerable attention is paid to the frequency band called "solar blind". The basic
characteristics of the ultraviolet sensors of the Soviet and Russian production are given. A brief overview of the missile
attack early warning stations of foreign production, mentioning the aircraft on which they are installed is performed.
Operational characteristics’ features of these stations are described in a concise way. The specifications of early
warning stations are also given. The necessity of close interaction of these stations with the means of countermeasures,
with the prospect of full integration with the onboard aircraft defense complex is shown.
Keywords: analysis, attacking munition, self-homing head, sensors, countermeasures, infrared, attack early
warning, radio-locating, ultraviolet.
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФАЗИ РОБОЧОГО ОРГАНУ
РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Для стабілізації фазового положення робочого органу робототехнічного комплексу розроблено
одноконтурну систему прецизійного електроприводу на основі принципу фазового автопідстроювання
частоти. В процесі аналізу точності стабілізації синхронний двигун представлений лінійною ланкою другого
порядку, яка встановлює зв'язок між відхиленнями фаз ротора електродвигуна і магнітного поля статора.
Автономний інвертор напруги представлений фіксатором нульового порядку, коефіцієнт підсилення якого по
амплітуді знайдено за результатами апроксимації його вихідної напруги рядом Уолша-Фур’є.
Аналіз процесу стабілізації фази виконано на основі методу змінних стану з урахуванням збурень по
моменту навантаження по програмі, яка реалізує рекурентну процедуру.
Параметри настроювання ПІД-регулятора визначаються за результатами варіації при зміні
моменту навантаження. Їх початкові значення визначаються внаслідок оптимізації системи за швидкодією з
умови процесів кінцевої тривалості. При цьому передбачається відсутність збурень по моменту
навантаження.
Ключові слова: синхронний двигун, фаза, контролер,
стану, точність

регулятор,

фазовий дискримінатор, змінні

Постановка проблеми. В процесі створення систем прецизійного електроприводу для
стабілізації фазового положення робочого органу робототехнічного комплексу виникає
потреба в оцінці точності відпрацювання фази під впливом збурень по моменту
навантаження. Така потреба існує в робототехнічних комплексах загальнопромислового і
військового призначення, в лазерній техніці, в системах наведення, в приладах точної
механіки та оптики [1], [2], [3]. Саме такою широкою сферою застосування і визначається
актуальність проведеного дослідження.
Найефективнішого і найпростішого рішення цієї проблеми можна досягти в
електроприводах з фазовим автопідстроюванням частоти (ФАПЧ), що забезпечує астатизм
по фазі. Такі електроприводи виконуються на базі безколекторних двигунів постійного
струму (БДПС), які працюють в синхронному режимі. В них досягають високих показників
питомого прискорення при незначних пульсаціях моменту та широкому діапазоні
регулювання частоти обертання – від одиниць до десятків тисяч обертів за хвилину [4], [5],
[6]. В процесі розробки прецизійних електроприводів з ФАПЧ існує проблема розрахунку їх
показників точності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В відомих роботах, присвячених зазначеній
тематиці [7], [8], [9], цій проблемі приділено недостатньо уваги. В цих роботах більш
докладно розглянуто оптимізацію енергетичних та частотно-часових характеристик
електроприводів при збуреннях по управлінню. Тому метою даної роботи є рішення задачі
підвищення точності встановлення фазового положення робочого органу робототехнічного
комплексу при збуреннях по моменту навантаження.
Викладення основного матеріалу
1. Структурна схема системи стабілізації фази.
Причиною похибки при стабілізації фази робочого органу робототехнічного
комплексу можуть бути зміни моменту навантаження, несинусоїдальність та нестабільність
напруги живлення електродвигуна, що надходить від автономного інвертора напруги (АІН),
неточність виміру похибки регулювання фазовим детектором (ФД), запізнення, що вносять
окремі ланки системи та зміни їх параметрів в процесі експлуатації.
© Денисов Ю.О., Денисов О.І., Бурсала О.О., 2020
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Структурна схема системи стабілізації фази, рисунок 1, виконана на основі БДПС,
який переводиться в синхронний режим роботи, коли фазова розбіжність між імпульсами
еталонної частоти ( f ет ) і імпульсного давача швидкості (ІДШ), досягає мінімального
значення. При цьому комутатор БДПС переводиться в режим роботи АІН, в якому його
синхронізація відбувається не від давачів положення ротору, а від системи управління, що
програмно реалізована на базі контролера (К).

Рис. 1. Структурна схема системи стабілізації фази,
де ГЕН – генератор еталонної частоти; СД – синхронний двигун; РО – робочий орган;
АБ – акумуляторна батарея; ДЧ – дільник частоти.
Сигнал похибки формується у вигляді імпульсу відповідної довжини на одному з двох
виходів фазового дискримінатора. Вихід ФД, на якому присутній сигнал похибки, залежить
від знаку похибки, а його довжина – від фазової розбіжності між імпульсами еталонної
частоти і давача швидкості. Сигнал похибки обробляється контролером за програмою
пропорційно-інтегрально-диференціального регулятора (ПІД-регулятора) з подальшим
програмним формуванням сигналу управління АІН, задній фронт якого в статичному режимі
модулюється за синусоїдальним законом, а передній фронт синхронізовано імпульсами з
дільника частоти. Глибина широтної модуляції імпульсів, які з аналогових виходів
контролера надходять на вхід драйверів транзисторів АІН, в динамічному режимі залежить
від вихідного сигналу ПІД-регулятора.
Для цифрової ланки системи (контролера) характерна наявність кроків квантування за
часом та за рівнем, що вносить похибку в процес регулювання фази. Однак, цією похибкою
можна знехтувати, враховуючи високу розрядність сучасних контролерів і в подальшому
вважати систему, рисунок 1, імпульсною з частотою дискретності, яка дорівнює частоті
комутації АІН.
Основним збурюючим фактором, що впливає на похибку стабілізації фази в системі,
рисунок 1, є зміни моменту навантаження.
Метою аналізу систем стабілізації фази є знаходження їх якісних показників –
максимальної похибки регулювання фази і довжини перехідного процесу під впливом змін
навантаження.
Поставленої мети можна досягти двома методами. Перший метод пов'язаний зі
знаходженням передатних функцій окремих ланок системи з подальшим розрахунком
передатної функції всієї замкненої системи. Недоліком цього методу є відсутність
передатних функцій замкнених систем за навантаженням, якщо в їх структурі присутні
ланцюги імпульсної дії.
Другий метод базується на описі процесів рядом диференційних або різницевих
рівнянь першого порядку з використанням векторно-матричного представлення параметрів
системи та збурюючих факторів в просторі стану, що складає зміст сучасної теорії
управління [10].
Перевагою методу простору стану перед іншими методами є те, що він дозволяє при
своєму застосуванні використовувати типове програмне забезпечення сучасних комп’ютерів.
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Тому подальший аналіз нелінійної імпульсної системи, рисунок 1, будемо вести чисельним
методом змінних стану в часовій області.
2. Характеристики ланок системи.
а) Автономний інвертор напруги.
На виході АІН формується змінна напруги у вигляді різнополярних імпульсів, задні
фронти яких у статичному режимі модулюються за синусоїдальним законом. В динамічному
режимі на положення задніх фронтів впливає сигнал, який формує ПІД-регулятор, що разом
з системою управління АІН реалізований програмно на базі контролера. В роботі [11]
показано, що в процесі широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) вихідної напруги АІН за
синусоїдальним законом, яка представлена базисом спектральних дискретних ортогональних
функцій Уолша, одна із складових ряду Уолша, функція Sal 1, t  змінюється з постійним
коефіцієнтом підсилення K  S1 . Інші спектральні складові відсутні, або мають другі
порядки меншини. Враховуючи постійність напряму обертання двигуна, АІН з ШІМ за
синусоїдальним законом можна вважати фіксатором нульового порядку з передатною
функцією:

1  e pT
K АІН  p   K  S1
,
p
де T  період вихідної напруги АІН.
Традиційно АІН з синусоїдальною ШІМ представляють ланкою з постійним
коефіцієнтом підсилення по діючому значенню основної гармоніки за умови нескінченно
малих збурень без врахування дискретної дії АІН.
Запропоноване в [11] представлення АІН як ланки системи регулювання у вигляді
фіксатора нульового порядку дозволяє отримати результат аналізу послідовними
розрахунками процесу в межах часових інтервалів iT  t   i  1 T , де i  0,1,2,3... – номер
інтервалу комутації АІН.
б) Безколекторний двигун постійного струму в синхронному режимі, в подальшому –
синхронний двигун.
БДПС у синхронному режимі, як і звичайний синхронний двигун, можна описати
системою рівнянь Парка-Горєва.
При постійній швидкості обертання існує розбіжність між фазами поля статора та
ротора, тобто      , де  - фаза поля статора,  - фаза ротора.
При зміні  змінюються параметри СД. За припущенням, що   const , в
результаті лінеаризації рівнянь Парка-Горєва в роботі [12] отримана передатна функція
БДПС у синхронному режимі при фазовому управлінні:
  p
K1
,
Kg  p 
 2
 у  p  Jp   p  K1
де  у  p 

- зображення фази поля статора, яка пропорційна напрузі управління

електродвигуна, що надходить від АІН;   p  - зображення фази поля ротора; J - момент
інерції;  ; K1 - наведені коефіцієнти асинхронного та синхронного моментів.
Передатна функція СД встановлює зв'язок між відхиленнями фазових положень
ротора та поля статора, або між вихідною і вхідною кутовими швидкостями. Зміни величин
напруги живлення СД еквівалентні змінам швидкості та фази поля статора.
Представлення СД лінійною моделлю є коректним, якщо існує однозначна
відповідність просторових фаз статора і електричної фази, що прикладається. Ця умова
виконується, якщо постійна часу статорної обмотки набагато менша, ніж ‖механічна
постійна часу‖. В робототехнічних комплексах ця умова в більшості випадків виконується.
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Імпульсна характеристика СД:




K1
g  t   L1 
.

K


2
1
J  p  p  
J
J  
 

p2 

Для характеристичного рівняння


J

p

K1
 0 маємо комплексні корені
J

 2  4 JK1

a

;
b

p1,2  a  jb , де
.
2J
4J 2
Зображення імпульсної характеристики:
K  A1
A2 
g  p  1 

,
J  p  p1 p  p2 
де A1,2  

1
.
2 jb

Оригінал імпульсної характеристики:
K1
sin bt .
Jb
Зображення рівняння СД з врахуванням збурень по моменту навантаження:
g t  

  p   Jp 2   p  K1   K1  y  p    м  p  ,

де  м  p  - зображення збурення, що обумовлено зміною моменту навантаження.
Рівнянню (1) відповідає його оригінал:

(
(1)

K
K

    1  1  y  t    м  t  .
J

J

J

3. Аналіз перехідного процесу.
На рисунку 2 наведена структурна схема системи автоматичного регулювання (САР)
фази, на якій синхронний двигун представлений схемою у змінних стану,

Рис. 2. Структурна схема САР
K1
, фазовий дискримінатор представлений елементом порівняння еталонної
J
та поточної фаз ротора СД, а контролер – ПІД-регулятором та системою управління АІН,
який на структурній схемі представлений сукупністю імпульсного елемента з коефіцієнтом
передачі К ІЕ  K  S1 та фіксатором нульового порядку з передатною функцією

Тут K 0 
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1  e pT
. Помилка за фазою  надходить на вхід контролера, де програмно
KФЕ  p  
p
формується вихідний сигнал ПІД-регулятора. Система управління АІН з синусоїдальною
широтною модуляцією вихідних імпульсів також реалізована програмно.
Оскільки прийнято, що параметри СД не залежать від збурень, то векторно-матричне
рівняння безперервної частини структурної схеми, рис.2, має вигляд:

 X1 
 X1 
(2)
    A     B  y  t   C   м  t  ,
X2 
X2 
K
K
1 

1
 0
 0 
 0 
;  B     ; C     , a10   1 ; a20   ; c00  ; b00  1 .
де  A  

J
J
J
J
 a20 a10 
b00 
c00 
Фаза поля стартера  у  t  задається напругою управління U у  t  , яка приймає
поточні значення в межах і-го періоду фіксатора нульового порядку, тобто U у  t   U у  tі  ,

iі  t  iі 1 , де i  0,1, 2,3...
У відповідності з [10] загальне рішення рівняння (2) має вигляд:
ti 1

ti 1

X  ti 1     ti , ti 1  X  ti       ti , ti 1  B   d  U y  ti   K 0      ti , ti 1  C   d  U yм ti   K 0 , (3)
t

t

 i

 i


де   ti , ti 1   L1  pI  A  - перехідна матриця системи, в якій p – оператор Лапласа,


I – одинична матриця.
Для того, щоб знайти перехідну матрицю, спочатку треба знайти матричну різницю
1

 pI  A ,

а потім – зворотну їй матрицю. Припустимо, що матрична різниця дорівнює

 D ,

 D1 

Adj  D 

, де Adj  D  mij  –
D
приєднана матриця, яка дорівнює матриці, що створена алгебраїчними доповненнями
матриці  D  . Приєднана матриця є транспонованою для матриці, що створена заміною її
елементів j-строк та і-тих стовпчиків на їх алгебраїчне доповнення [10].
Після виконання наведених вище обчислень отримано перехідну матрицю:
матриці

тоді зворотна їй матриця має вигляд

 p
  t   L1 
 a20

1 
.
a10 

Після знаходження зворотного перетворення Лапласа з врахуванням значень полюсів
характеристичного рівняння CD p1,2 для t  iT , маємо:





f
  t   L1  11
 f 21

де

f11 

e aTi
b cos bTi   a10  a  sin bTi  ;
b 

f12 
f 22 

f12 

e aTi sin bTi
;
b

f 21  

а20 e aTi sin bTi
;
b

e aTi
b cos bTi  a sin bTi  ; a, b – складові комплексних полюсів передатної функції СД.
b
Отримані значення перехідної матриці для t  iT дозволяють представити (3)
різницевим рівнянням першого порядку:
X T  i  1  An  iT  X  iT   Bn  iT  U y  iT  K0  Cn iT  U yм iT  K0 .
(4)
f 22 

Припустимо, що моменти квантування вхідної та вихідної змінних стану співпадають,
тоді маємо:
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An   Ti  ,
T  f
Bn     11
 0  f 21

f12  
b 
d  B   11  ,

f 22  
b21 



b00  b
b
eaTi
b


a sin bTi  b cos bTi  , b21  00 eaTi sin bTi;

 2 2
де 11
b  a  b
b
a 2  b2

T  f
Cn     11
f
 0  21

f12  
c 
d  C   11  ,

f 22  
c21 



c00  b
c
eaTi
c


a sin bTi  b cos bTi  , c21   00 eaTi sin bTi.

 2 2
де 11
b  a  b
b
a 2  b2

В різницевому рівнянні (4) сигнал U y  iT  формується на виході АІН як наслідок дії

його системи управління з синусоїдальною ШІМ та ПІД-регулятора, тобто:
i


U y  iT     iT   K  S1  K n X  iT   K D  X  iT   X  i  1 T   K И  X  jTi  ,
j 0



(5)

де Kn , K D , K И – коефіцієнти передачі ПІД-регулятора по пропорційній, диференційній та

інтегральній складовим. З [11] для K  S1  0,89 за рівняннями (4)-(5) отримуємо значення

a  2, 2; b  41; a10  4, 4; a20  1695;
отримано такі значення матриць:

с00  1275; b00  59 105 ; T  4 103 c , згідно з якими

 0,987 0,395 102 
0, 0134
 0, 01
An  
; Cn  
 ; Bn  

.
0,969 
 6, 69
 6, 69 
 5, 03

Для змінних стану X1  iT  – фаза та X 2  iT  – швидкість, використовуючи значення
матриць An ; Bn ; Cn , маємо такі різницеві рівняння першого порядку:
X1 T  i  1  0,987  X  iT   0,395 102 Х 2  iT   0,0134 U y  iT  K0  0,01 U y  iT   K0 , (6)

X 2 T  i  1  6,69  X1  iT   0,969  Х 2  iT   6,69 U y  iT  K0  5,03 U y  iT   K0 .

(7)

Для чисельного розв’язання рішення рівнянь (6), (7) складено програму, яка реалізує
рекурентну процедуру обчислення процесу встановлення фази та швидкості СД під впливом
збурень. Спочатку обчислюються значення матриць An , Bn , Cn для заданих параметрів
системи. Для початкових умов

X1  0  ,

X 2  0 ,

 м  0  , Т

обчислюються значення

U y  0  та X1 T  i  1 ; Х 2 T  i  1 для i  0 . Далі обчислення
подовжуються рекурентно для i  1,2,3... до встановлення перехідного процесу.
На рис.3 для нульових початкових умов представлено криві процесів встановлення
фази ротора синхронного двигуна з врахуванням того, що в ідеальному випадку зсув по фазі
поля статора ет  0 , де крива 1 відповідає Kn  12, K D  40, K И  5 , а крива 2 відповідає

управляючої напруги

Kn  8, K D  30, K И  5 .
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Рис. 3. Криві процесів встановлення фази ротора синхронного двигуна
Криві 1,2 побудовано за результатами варіювання параметрів налаштування ПІДрегулятора при п’ятипроцентному відхиленні моменту навантаження від свого номінального
значення.
З кривої 1 видно, що максимальна розбіжність по фазі між періодами еталонної та
поточної (від давача швидкості) частот складає 0,15 мкс, а мінімальна - 0,025 мкс. Відповідно
0,25 мкс та 0,075 мкс - крива 2. Очевидно, що збільшення збурень по моменту навантаження
призведе до зростання похибки по фазі, яку можна зменшити за результатами повторної
варіації параметрів налаштування ПІД-регулятора.
Варіація параметрів ПІД-регулятора з метою мінімізації похибки регулювання фази
ротора СД потребує певного часу і має невизначеність при початковій варіації. Для
зменшення цих недоліків можна знайти характеристичне рівняння замкненої імпульсної
системи при умові відсутності збурень по моменту навантаження і побудувати області її
стійкості, використовуючи критерій Шур-Кона – аналог алгебраїчного критерію РаусаГурвіца для неперервних систем. Параметри настроювання ПІД-регулятора можна обирати з
області стійкості, що отримана.
Ефективнішим рішенням є оптимізація системи з умови кінцевої тривалості процесів,
що апріорі забезпечує її нескінченно велику стійкість.
Отримані параметри ПІД-регулятора можна використати в початковій варіації з
метою пошуку мінімальних значень похибки регулювання по фазі під впливом збурень по
моменту навантаження. А в перспективі найефективнішим рішенням для настроювання
параметрів ПІД-регулятора при зміні навантаження є застосування з цією метою нейронних
мереж.
Висновки.
1. Показана доцільність побудови системи прецизійного електроприводу робочого
органу робототехнічного комплексу на основі принципу ФАПЧ, що спрощує реалізацію
системи при забезпеченні високої точності регулювання.
2. На основі методу змінних стану розроблено програму аналізу перехідного процесу,
яка дозволяє оцінити точність стабілізації фази робочого органу робототехнічного комплексу
при зміні моменту навантаження в широкому діапазоні.
3. Показана доцільність знаходження параметрів ПІД-регулятора за результатами
варіації. Їх значення для початкової варіації запропоновано знаходити за результатами
оптимізації системи за критерієм отримання процесів кінцевої тривалості при відсутності
збурень по моменту навантаження або в перспективі використовувати для цього нейронні
мережі, що є найефективнішим рішенням.
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4. Наукові результати роботи можуть бути використані при розробці прецизійних
електроприводів широкого призначення.
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THE STABILIZATION ACCURACY OF THE PHASE POSITION OF THE WORKING BODY OF
THE ROBOTICS COMPLEX
А. Denisov, Y. Denisov, O. Bursala
To stabilize the phase position of the working body of the robotics complex a single-circuit precision electric
drive system was developed based on the principle of phase-locked loop. The direct-driven electric drive is made on the
basis of brushless direct current motor, which is switched to synchronous mode with minimal discrepancy between the
phases of the reference signals and the pulse speed sensor. The phase error signal is fed to the input of the PID
controller, which controls the pulse width modulation of the impulses controlling the operation of the power transistors
of the autonomous voltage inverter. In a static mode, the control system of the autonomous voltage inverter implements
a sinusoidal law of the pulse width modulation of the output pulses. The PID controller and the control system of the
autonomous voltage inverter are programmatically implemented on the basis of the controller.
In the process of analysing of the stabilization accuracy, the synchronous motor is represented by a secondorder linear link, which establishes a relation between the phase deviations of the motor rotor and the stator magnetic
field. The autonomous voltage inverter is represented by a zero-order hold whose coefficient of amplification on
amplitude is found by the results of the approximation of its output voltage using the Walsh-Fourier series.
The analysis of the phase stabilization process is performed on the basis of the state variables method taking
into account the perturbations at the moment of load using the program which implements the recurrent procedure.
The settings of the PID controller are determined by the variation results when the moment of load changes.
Their initial values are determined as a result of optimizing the system in terms of operation speed considering the
condition of finite duration processes. It is assumed that there is no moment of load perturbation.
The procedure for setting the PID controller parameters to the optimal operation speed mode can also be
performed on the basis of neural networks.
As a result of the calculations, it was found that with an increase of the load moment by 5%, the maximum
deviation of the rotor phase was 0.22 us and 0.03 us of minimum deviation respectively.
Keywords: synchronous motor, phase, controller, regulator, phase discriminator, state variables, accuracy.
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Дмитрієв В.А. Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАШУТНИХ
СИСТЕМ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО ДЕСАНТУВАННЯ
Розглянуті пропозиції щодо методики визначення ефективності парашутних систем для повітряного
десантування особового складу, озброєння, військової техніки та вантажів.
Ключові слова: ефективність, методика, оцінка, повітряне десантування, повітряне судно,
парашутна система, характеристика.

Постановка проблеми
Проблема комплексних оцінок парашутних систем (ПС) для повітряного
десантування (ПД) особового складу, озброєння та військової техніки (ОВТ) і вантажів
(ОВТіВ) виникає у ході випробувань (в залежності від їх мети) або при прийнятті рішень про
приймання ПС на озброєння (постачання) за результатами випробувань. При цьому
основними питаннями є узагальнена оцінка властивостей (характеристик) ПС, її придатності
до виконання завдань за призначенням та економічна доцільність.
В діючих в Україні загальних технічних вимогах до ПС та керівництвах з випробувань
відсутні вимоги та методики визначення такої комплексної оцінки ПС, як ефективність
застосування (ЕЗ). Разом із різноманітністю існуючих типів та створенням нових зразків ПС
це суттєво ускладнює планування бойових операцій із застосуванням ПД та при порівнянні
ПС між собою за критерієм ―ефективність-вартістьˮ, при прийнятті рішення щодо їх
закупівлі для забезпечення потреб військ (сил). Основу рекомендацій або рішень при цьому
складають особисті думки членів комісій та окремих посадових осіб, які на підставі
порівняння відповідних характеристик (на рівні ―відповідає – не відповідає‖, ―краще –
гірше‖) за особистим досвідом складають загальну оцінку ПС у цілому. Такий підхід не
виключає певного елементу суб'єктивності, упередженості та залежності оцінки.
Таким чином, постає актуальна задача – розроблення методичного апарату оцінки
ЕЗ ПС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Поняття ЕЗ ПС у відомих джерелах розглядається не як комплексна оцінка
ефективності вирішення бойової задачі із застосуванням зразка, а як набір окремих якісних
показників, притаманних ПД в порівнянні з іншими видами переміщення військ (сил), а
саме: оперативність, точність, досяжність будь-яких районів місцевості, незалежність від
кліматичних умов та погоди тощо. Фактично, єдиним кількісним показником є оцінка
ефективності повітряного судна з вирішення задачі ПД, яка визначається ймовірністю
приземлення особового складу, ОВТ або вантажу на майданчик заданих розмірів. При цьому
сама імовірність визначається в процесі вирішення задачі тільки прицілювання для скидання,
так званих, повільно падаючих тіл, тобто характеризує безпосередньо якість повітряного
судна, а властивості ПС – лише опосередковано, використовуючи їх як вихідні дані для
штурманського розрахунку десантування.
Мета статті: розробка пропозицій щодо методики оцінки ефективності застосування
ПС для повітряного десантування особового складу, ОВТіВ.
Основний матеріал
Ефективність застосування ПС, або її аналог для ОВТ – бойова ефективність (БЕ), є
важливою комплексною характеристикою будь-якого зразка (комплексу, системи) ОВТ, яка
узагальнює всі характеристики та визначає відповідність зразка його функціональному
призначенню щодо вирішення бойових задач.
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В основі визначення кількісних показників БЕ будь-якого зразка ОВТ закладено
процес моделювання його бойового застосування, кінцевою метою якого є визначення
імовірності вирішення типових задач.
Типовою задачею власне ПД може вважатися доставка вантажу (особового складу,
ОВТіВ) у місце призначення із збереженням їх бойової спроможності для вирішення завдань,
поставлених десанту.
У такий постановці процес вирішення типової задачі ПД складається з наступних
етапів:
– перший – доставка вантажу у район ПД;
– другий – вихід повітряного судна в розрахункову точку скидання десанту;
– третій – власне ПД вантажу.
Проведемо аналіз факторів, найбільш впливових на успішне виконання цих етапів, та
їх взаємозв’язок із характеристиками ПС.
На першому етапі:
– надійність повітряного судна (імовірність відсутності за час польоту до району ПД
несправностей та відмов повітряного судна, які можуть призвести до невиконання
польотного завдання). Взаємозв’язок із характеристиками ПС обумовлений обмеженим
переліком типів повітряних суден, дозволених до ПД із застосуванням ПС того чи іншого
типу. Тобто, в певному сенсі, тип ПС визначає тип повітряного судна;
– можливість подолання повітряним судном протиповітряної оборони (ППО)
супротивника без наслідків для виконання ПД. Як відмічено вище, тип ПС визначає тип
повітряного судна. Крім цього, такі характеристики ПС, як діапазон припустимих
швидкостей та висот застосування, власна горизонтальна швидкість ПС, можуть суттєво
вплинути на віддалення виконання ПД від заданої точки приземлення десанту та взагалі
виключити необхідність входу повітряного судна в зону дії ППО супротивника;
– збереженість властивостей ПС за час та в умовах польоту повітряного судна до
району ПД.
На другому етапі:
– рішення задачі визначення розрахункової точки десантування (РТД) десанту з
урахуванням характеристик повітряного судна конкретного типу та фактичних (на момент
ПД) режимів польоту повітряного судна, умов зовнішнього середовища;
– точність виходу повітряного судна в РТД десанту.
Найбільш впливовими факторами на третьому етапі є:
– надійність ПС;
– скритність ПД, яка залежить від помітності ПС, а також метеорологічних умов та
часу доби, за яких дозволено виконання польотів повітряного судна та застосування ПС того
чи іншого типу, тактичних прийомів ПД тощо;
– точність приземлення вантажу на майданчик визначених розмірів;
– швидкість приземлення вантажу.
Таким чином, ЕЗ ПС може бути визначена як імовірність вирішення типової задачі
(Pпс) та розрахована за формулою:
,
(1)
де: Р1, Р2, Р3 – імовірності виконання задачі ПД за етапами відповідно;
Ріндекс – імовірності позитивного впливу на ПД розглянутих вище факторів відповідно.
Розглянемо більш детально ймовірнісні показники факторів.
Імовірність відсутності за час польоту до району ПД несправності та відмов
повітряного судна (Рнс) залежить від часу польоту повітряного судна від злету до виконання
завдання ПД (Тп) та показником надійності авіаційної техніки – нальотом на відмову
(несправність), що виявлена у польоті та призвела до невиконання бойового завдання (Тнп).
Показник Тнп визначається теоретичним методом, за результатами випробувань або
статистичним методом за результатами експлуатації повітряного судна того чи іншого типу.
При цьому можна вважати, що:
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(

⁄ ),

де: Ф – функція Лапласа нормального розподілу.
Імовірність подолання повітряного судна ППО супротивника без наслідків для
виконання ПД (Рппо) є комплексною характеристикою та визначається маршрутом та
режимами польоту повітряного судна, розташуванням та типом засобів ППО супротивника,
помітністю повітряного судна, наявністю на ньому засобів активного захисту, бойовою
живучістю та маневреними характеристиками повітряного судна. Ця характеристика може
бути розрахована теоретично, за допомогою методів моделювання або визначена за
результатами випробувань повітряного судна в умовах, максимально наближених до умов
бойового застосування. У загальному випадку можливо прийняти, що Рппо=1 – у разі
планування маршруту та режимів польоту без входу повітряного судна в зону ППО
супротивника, в інших випадках Рппо приймається рівною імовірності ураження цілі тим чи
іншим типом засобу ППО, у зоні досяжності якого буде знаходитися повітряне судно при
виконанні польоту до виконання ПД.
Імовірність збереження властивостей ПС за час та в умовах польоту повітряного
судна до району ПД ( ) визначається часом придатності ПС до застосування (Тпзпс) після
повної підготовки в умовах польоту повітряного судна (тиск, температура, вологість у
вантажній кабіні, дія перевантажень та інше) та тривалістю польоту до виконання завдання
ПД:
(

⁄ ).

Існуючі методики рішення задачі визначення РТД десанту [1], [2], [3] надають
прийнятну для практики застосування точність, але всі методики передбачають урахування
швидкості та напрямку вітру на висоті РТД, декількох проміжних висотах та у поверхні
землі, на майданчику приземлення. Ці дані не завжди відомі в реальних бойових умовах та
швидкозмінні за часом, тому фактично носять імовірнісний (прогнозний) характер. Саме
достовірність прогнозних даних про вітер може бути прийнята за
. При достовірності
прогнозу менше 90-80% використовувати такий підхід недоцільно, тому пропонується
ураховувати точність рішення задачі визначення РТД десанту аналогічно фактору, що
розглянутий нижче.
Точність виходу повітряного судна в РТД десанту є складовою узагальненої точності
приземлення десанту на майданчик визначених розмірів. Методика визначення імовірності
приземлення в межах майданчика визначених розмірів запропонована в роботі [4]. При
такому підході імовірність
може бути виключена з формули (1), так як є складовою
імовірності
.
Надійність ПС (
) може бути визначена теоретичним методом, за результатами
випробувань або статистичним методом за результатами експлуатації ПС того чи іншого
типу на підставі аналізу донесень про парашутні події та інциденти (ППІ). У цьому випадку
при достатньому обсязі вибірки:
⁄ ,
де:
– кількість ППІ з негативними наслідками із застосуванням визначеного типу ПС,
причиною яких була ненадійна робота ПС;
– загальна кількість стрибків (десантувань) із застосуванням ПС цього типу.
Імовірність скритного ПД
може бути прийнята за одиницю, коли час доби,
метеоумови, віддалення РТД та точки приземлення десанту від супротивника або тактичні
прийоми ПД (з мінімально безпечних висот з негайним розкриттям парашуту, з великих
висот способом НАНО або HALO не дозволяють виявити десант під час зниження на
парашутах [5], [6]. За наявності, у цей час, можливості виявлення супротивником десанту,
необхідно визначити можливі втрати десанту від дії наявних засобів ураження супротивника
у кількісному або імовірнісному вираженні та прийняти, що:
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або
,
де:
– можливі втрати десанту у відсотках від загальної чисельності десанту;
– імовірність знищення десанту.
Швидкість приземлення вантажу або, що більше відповідає фізичній сутності процесу
приземлення, перевантаження визначають спроможність десанту (військ або техніки)
виконувати безпосередні бойові задачі після приземлення. Детально це питання розглянуто у
роботах [7], [8]. За умови відсутності перевищення встановленої, для даного типу ПС, маси
вантажу та нормальному функціонуванні ПС за основною схемою (без введення запасного
парашуту)
може бути прийнятою рівною одиниці.
У таблиці 1 наведені результати розрахунків ЕЗ (з урахуванням відомостей, наведених
у роботах [1], [2], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]) ПС типу ДПС та Статус-СН, які
перебувають на озброєнні ЗС України, для умов:
– повітряне судно для десантування – Ил-76;
– розміри майданчику приземлення – 400×200 м;
– швидкість десантування – 300 км/год;
– висота десантування – 1200 м (ДПС, Статус-СН1),
– тактичний прийом HALO (Статус-СН2) та HAНO (Статус-СН3).
Таблиця 1
Результати розрахунку ЕЗ різних типів ПС та тактичних прийомів ПД
Значення імовірності
№
Тип ПС
п/п
Рнс Рппо
Рзв
Рвртд×Ртртд×Ртмп
Рнп
Рспс Ршпв
Pпс
1
ДПС
0,98 0,80 1,00
0,85
0,99 0,80 1,00
0,53
2
Статус-СН1
0,98 0,80 1,00
0,99
0,99 0,95 1,00
0,74
3
Статус-СН2
0,98 0,90 1,00
0,95
0,99 1,00 1,00
0,83
3
4
Статус-СН
0,98 1,00 1,00
0,99
0,99 0,95 1,00
0,91
Порівняння результатів розрахунків показує, що ЕЗ ПС типу Статус-СН майже на
40% вище БЕ ПС типу ДПС при рівних умовах застосування ПД, а найбільша ЕЗ ПС
Статус-СН досягається при застосуванні тактичного прийому HAНO.
Результати розрахунків повністю відповідають логічним міркуванням та практиці
застосування ПС, що свідчить про адекватність запропонованої методики та доцільність її
застосування.
Висновки
В ході дослідження визначені значущі фактори та їх вплив на ефективність
застосування ПД, на підставі чого розроблені пропозиції щодо оцінки показника
ефективності застосування ПС для ПД особового складу, озброєння, військової техніки та
вантажів. Запропонована методика дозволяє проводити порівняльну оцінку ефективності
вирішення задачі ПД із застосуванням ПС різного типу, а також однотипною ПС при різних
умовах виконання ПД.
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PROCEDURE FOR EVALUATION OF THE APPLICATION’S EFFICIENCY
OF THE PARACHUTE SYSTEMS FOR THE AIR DROPPING
V. Dmytriiev
The article proposes a procedure for evaluation of the application’s efficiency (AE) of parachute systems (PS)
for the air dropping (AD). Based on the analogy with the index of combat effectiveness of armament and military
equipment, the AE of PS can be evaluated by using the typical mission performance probability of AD - personnel or
cargo positioning to site, while maintaining their combat capability to accomplish a mission of the parachute assault
force.
In this formulation, the process of accomplishing the typical mission of AD consists of the following stages:
delivery of cargo to the airborne objective area, the exit of the aircraft to the computed air release point, the actual air
dropping. Further analysis showed that the most influential factors affecting successful accomplishment of the typical
mission of AD by the stages are: the reliability of the aircraft, the ability to overcome the enemy air defense without
consequences for the accomplishment of AD, the property retention of PS while in flight considering flying conditions of
the aircraft to the area of the AD, problem solving of determining of the computed air release point under the actual
conditions, the accuracy of the aircraft's exit to the computed air release point, the reliability of the PS, the covertness
of the AD, the accuracy of cargo’s landing to the size-defined site, speed of the cargo’s landing. For each of the factors,
the calculating formulas were defined in the article in the form of the probability of a positive influence on the
successful accomplishment of the mission of the AD. The product of all these probabilities is evaluation of the AE of PS.
For example, the calculations of the AE of PS DPS and Status-CH types in equal conditions of AD and StatusCH by using various tactical techniques of AD were made. The results of the calculations are completely consistent with
the logical considerations and practice of the PS application, which testifies to the adequacy of the proposed procedure
and the feasibility of its application.
Keywords: efficiency, procedure, evaluation, air dropping, aircraft, parachute system, characteristic.
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випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКИ
КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ OpenCV ПРИ РОЗРОБЦІ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ
ВИПРОБУВАНЬ
У статі висвітлено доцільність розробки програмного забезпечення для обробки відеоінформації,
отриманої під час випробувань зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Проведено стислий огляд
основних бібліотек комп’ютерного зору, що є у відкритому доступі. Наведено приклади результатів
використання бібліотеки комп’ютерного зору OpenCV у програмі Kinovea. Обґрунтовано доцільність
використання OpenCV в програмних засобах, що можуть розроблятися для обробки відеоінформації,
одержаної під час випробувань ОВТ .
Ключові слова: відеореєстрація, відеоінформація, програмне забезпечення обробки відеоінформації,
визначення параметрів траєкторій руху об’єктів, випробування озброєння та військової техніки, Accord.NET
OpenCV, Kinovea, VXL.

Постановка проблеми. Під час проведення випробувань зразків озброєння та
військової техніки виникає завдання отримання параметрів процесів розподілених у просторі
та часі, а саме: траєкторії руху, швидкості, прискорення об’єкта, розповсюдження викидів
дульного полум’я, динаміки вибуху боєприпасів різноманітного призначення. В окремих
випадках отримати необхідні вимірювання можливо тільки за допомогою відеофіксації
процесів з використанням відеокамер з подальшою обробкою отриманих відеоматеріалів
спеціальним програмним забезпеченням (ПЗ).
Актуальність дослідження. Наявне ПЗ для визначення параметрів руху, що
використовується в інституті, розроблене більше 10 років тому. Воно не працює на сучасних
комп’ютерах, має вузький спектр застосування та потребує додаткових умов, як до
організації експериментів, так і до попередньої підготовки отриманих відеоматеріалів
сторонніми програмами для подальшої роботи з ними. Це призводить до витрати значної
кількості часу на обробку та отримання результатів. Крім того, в окремих випадках, за
відсутності алгоритмів корекцій це призводить ще й до зайвих повторень експериментів.
Аналогічне стороннє ПЗ постачається зі спеціалізованим відеообладнанням та (або) має
значну вартість, що ускладнює його закупівлю, і в деяких випадках його використання
(закупівля) може бути надлишковим. Тому є сенс розробляти власне ПЗ.
Мета статті. Розглянути бібліотеки комп’ютерного зору, які вільно
розповсюджуються через Інтернет, для оцінки перспективності використання їх при розробці
спеціального ПЗ.
Основна частина. У процесі обробки відеоматеріалів можна окреслити наступні
основні операції:
1) при необхідності виконати корекцію перспективи;
2) у випадку використання ширококутних об’єктивів, за потреби виконати
компенсацію (корекцію) дисторсії (оптичний ефект ―рыбий глаз‖);
3) визначити масштаб кадру відеоматеріалу;
4) виконати необхідні статичні виміри;
5) визначити положення зображення об’єкту на послідовності кадрів відеопотоку.
Перші дві операції мають за мету збільшити точність вимірів шляхом виправлення
зображення або урахуванням даних корегування викривлень під час виконання вимірів.
Третя операція обов’язкова для більшості вимірів, які передбачаються. Четверта операція
полягає в тому, що треба зафіксувати максимальні та (або) мінімальні розміри явищ
© Єрмоленко Ф.В., Зозуля В.М., Рижков О.В., 2020
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(об’єктів) з одного кадру без динаміки. П’ята операція потрібна для отримання параметрів
руху об’єкту (швидкість, прискорення, відхилення тощо).
Далі коротко розглянемо розповсюджені бібліотеки комп’ютерного зору, що доступні
у відкритому доступі та можуть бути використані для вирішення окреслених задач і
достатньо документовані.
Accord.NET – це платформа для наукових обчислень в .NET [1]. Вона включає в себе
близько 20 бібліотек, написаних мовою C#, що охоплюють широкий спектр задач для
наукових обчислень, таких, як статистична обробка даних, машинне навчання, комп’ютерне
прослуховування, розпізнання образів, у тому числі комп’ютерний зір. Використання
бібліотек можливо у програмах, працюючих на пристроях, що працюють під управлінням
операційних систем Windows, Linux. Розповсюджується за ліцензією GNU Lesser Public
License v2.1. Останнє оновлення до версії 3.8 опубліковане 07.11.2017 року.
VXL(Vision-something-Libraries) – бібліотека, написана мовою C++ [2]. Вона
призначена для дослідження і реалізації комп’ютерного зору. Ця бібліотека включає в себе
модулі, які охоплюють числові алгоритми, обробку зображень, координатні системи,
геометрію камери, стерео, відео обробку, дизайн графічного інтерфейсу, класифікацію,
відстеження об'єктів, топологію, маніпулювання структурою, 3D-візуалізацію. Перевагою
даної бібліотеки є те, що кожен базовий компонент може використовуватися без посилання
на інші, тому можна компілювати і компонувати окремо тільки ті модулі, які необхідні. Для
завантаження доступні версії бібліотек під Windows, Linux та Solaris. Назва ліцензії
розповсюдження явно не вказана, але за змістом аналогічна ліцензії BSD [3]. Останнє
оновлення до версії 2.0.2 опубліковано 29 11.2018 року.
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) – одна з найбільш відомих бібліотек
комп’ютерного зору [4]. В даній бібліотеці реалізовано понад 2500 оптимізованих алгоритмів
для вирішення задач, пов'язаних з обробкою і аналізом видеопослідовностей у сфері
комп'ютерного зору. OpenCV розроблена на мові програмування C/C++ і може
використовуватись на операційних системах Windows, Linux, Android, MacOS. Для реалізації
механізму відеоаналітики в даній бібліотеці є функції, які виконують фільтрацію,
геометричні перетворення, пошук контурів і побудова гістограм. Крім цих функцій в
OpenCV реалізовані алгоритми вибору характерних ознак, аналізу рухів, виявлення і
стеження за об'єктами, зокрема, людьми, захоплення відео з камер та з відеофайлів і т. д.
Використання даної бібліотеки полегшує роботу з методами комп'ютерного зору, оскільки
дана бібліотека орієнтована на підвищення ефективності обчислень і поліпшення
продуктивності. Отже, OpenCV дозволяє використовувати механізми комп'ютерного зору в
реальному часі. Розповсюджується за ліцензією BSD. Останнє оновлення до версії 4.2.0
опубліковано 23.12.2019 року.
Для ознайомлення з можливостями бібліотеки існує програма OpenCV Demonstrator.
Проте, для ілюстрації виконання наших завдань більш підходить програма Kinovea [5], яка
також використовує у своїй роботі бібліотеку OpenCV та розповсюджується за ліцензією
GPL v2. За допомогою програми Kinovea 0.9.1 бета версії наведемо приклади результатів
реалізації операцій, перелічених вище.
На рисунку 1 представлено кадр з відео із зображенням полігону, знятий
квадрокоптером. Для оцінки кучності влучань, координатну площину було скориговано
сіткою перспективи по площині поверхні полігону. Звичайно точність таких вимірів
залежить від багатьох факторів. Таких як роздільна здатність відеопотоку, кута огляду
камери, кута вісі камери відносно площини полігону, дальності до цілі вимірювання і т.д. І
визначення координат за допомогою GPS-приймачів можуть мати більшу точність. Втім, такі
заміри виконуються після виконання стрільб, і у зв’язку з цим є складнощі пошуку місць
влучань, визначення належності цих влучань до поточного експерименту та їх послідовності.
За умови швидкого виконання аналізу (вимірів) відеоматеріалу доцільно поєднати ці два
метода вимірювань. До виїзду фахівців на пошук та визначення координат влучань, виконати
експрес аналіз відео. І за отриманими результати здійснити пошук та заміри координат місць
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влучань. Такий порядок значно спростить і прискорить роботу фахівців з GPS-приймачами,
дозволить їм ідентифікувати місця влучань та відсіяти ті, що не мають відношення до
поточного експерименту. Таке поєднання призведе до підвищення ефективності та якості
роботи фахівців за рахунок швидкості пошуку і, додатково, мінімізації включення до
вимірювань хибних об’єктів.

а

б
Рис. 1. Приклад накладання сітки корекції перспективи
а – координатна сітка до корекції; б – координатна сітка після корекції.
Щоб компенсувати дисторсійний вплив (викривлення) на відеозображення, необхідно
визначити значення коефіцієнтів корегування та врахувати їх під час виконання вимірювань.
Для визначення коефіцієнтів корегування готується плакат із нанесеною на нього ―шаховою
дошкою‖. Камеру з налаштуваннями, що були (будуть) використані під час відеозйомки,
розташовують перпендикулярно плакату та так, щоб він займав весь кадр, і виконують
зйомку. Далі в програмі на зображення ―шахової дошки‖ наносять сітку викривлення (рис. 2)
та через вікно калібровки виконується визначення та застосування коефіцієнтів корегування
(рис. 3), які використовуються у подальших розрахунках.
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Рис. 2. Кадр з ―шаховою дошкою‖ з нанесеною сіткою викривлень для визначення
калібровочних даних.

а

б
Рис. 3. Визначення та застосування коефіцієнтів для компенсації дисторсії у Kinovea: а – до
компенсації; б – після компенсації.
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На рисунку 4 зображено визначення максимальних розмірів дульного полум’я та іскор
при пострілі. У нижній лівій частині видно еталонний відрізок для визначення масштабу
кадру.

Рис. 4. Визначення максимальних розмірів дульного полум’я та іскор при пострілі

Рис. 5. Визначення траєкторії та вертикальної швидкості (зниження) парашутиста
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Приклад відстеження зображення об’єкта на послідовностях кадрів проілюстровано
на рисунку 5, де оброблено приземлення парашутиста з визначенням вертикальної швидкості
на кінцевій ділянці траєкторії приземлення.
Наведені приклади не описують більшу частину можливостей бібліотеки OpenCV чи
інших бібліотек комп’ютерного зору. Проте, в процесі освоєння цих технологій є можливість
ширше використати потенціал, закладений у їх алгоритми, що дозволить досягти кращих
результатів та прискорити обробку відеоматеріалів. З огляду на перспективність цього
напрямку в майбутньому, важливо підтримувати та розвивати використання цих бібліотек.
Оскільки вони популярні серед фахівців, то тривалий час можна розраховувати на розвиток
та допомогу у вирішені питань і способів можливих варіантів їх використання. Для оцінки
популярності бібліотек скористуємося сервісом GoogleTrends [6], який дозволяє виконувати
оцінку частот пошукових запитів і подальше їх порівняння. На рис. 6 видно, що за останні 5
років запитів по OpenCV значно більше ніж кількість запитів по VXL та Accord.NET. Це
означає, що ризик зупинки розвитку та підтримки бібліотек Accord.NET та VXL значно
вищий, ніж для бібліотеки OpenCV. Додатково про це свідчать дати та частота виходу
оновлень. Станом на березень 2020 року останні оновлення на Accord.NET вийшли більш
ніж 2-ва роки тому, на VXL більше року тому, а на OpenCV – 3 місяці, при цьому, за 2019-й
рік їх було 9, для різних версій бібліотеки.

Рис. 6. Графіки частоти пошукових запитів по Accord.NET, VXL, OpenCV сформовані
сервісом GoogleTrends. Графік VXL не відривається від 0-ої відмітки, Accord.NET
спостерігаються незначні сплески до 1-ці.
Висновок. Серед оглянутих бібліотек комп’ютерного зору найбільш перспективною
для використання є OpenCV. Серед її переваг треба виділити популярність, що забезпечує їй
розвиток і велику інформаційну підтримку, та наявність готових прикладів роботи
алгоритмів, отриманих за допомогою програми Kinovea, яка також є проектом з відкритими
вихідними кодами. Це дає змогу використовувати вихідні коди Kinovea для аналізу та
прикладу взаємодії з бібліотекою OpenCV.
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SUBSTANTIATION OF PERSPECTIVES OF USING THE LIBRARY OF COMPUTER VISION OpenCV
IN THE DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR PROCESSING VIDEO INFORMATION TESTS
F. Yermolenko, V. Zozulia, V. Ryzhkov
The article highlights the practicability of developing our own software for processing video information
obtained during testing of weapons and military equipment (WME) specimens. To obtain measurement information of
processes which are distributed in space and time, namely: motion trajectories, velocity, acceleration of the object,
propagation of gun muzzle blast ejection, dynamics of explosion of ammunition of various purposes.
The basic operations of video information processing were outlined:
1) perspective correction;
2) compensation (correction) of distortion (optical effect "fish eye”);
3) scale determination of the video material’s frame;
4) conducting of static measurements;
5) position determination of the image object in a sequence of video stream’s frames.
A brief overview of major open-access computer libraries (Accord.NET, VXL (Vision-something-Libraries),
OpenCV (Open Source Computer Vision Library)) were conducted.
To demonstrate how the above operations were performed by the OpenCV library, examples of the results of
using it in Kinovea program were presented.
An analysis of the popularity of computer vision libraries was conducted, which made it possible to assess the
prospects for their further development and information support.
The rationale for using OpenCV in software was fulfilled, that can be developed to process the video
information obtained during testing of weapons and military equipment specimens.
Keywords: video recording, video information, software for video information processing, determining the
parameters of object’ motion trajectory, testing weapons and military equipment, Accord.NET OpenCV, Kinovea, VXL..
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Ільєнко В.М., Ісаченко О.О., Лось А.М., Геращенко М.М., Рудніченко С.В. Державний
науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ БЕЗПІЛОТНИХ
АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ І ТА ІІ КЛАСУ
Через відсутність сучасних типових методик випробувань каналів зв’язку сучасних безпілотних
авіаційних комплексів І та ІІ класів, згідно класифікації БпАК Збройних Сил України, доцільно визначити
основні підходи до обґрунтування показників, умов та порядку проведення випробувань за даним напрямком.
Запропоновані методичні рекомендації дозволять підвищити якість оцінки параметрів та
характеристик каналів зв’язку БпАК І та ІІ класів.
Ключові слова: безпілотні авіаційні комплекси, методики проведення випробувань БпАК, канал зв’язку
БпАК, випробування БпАК

Постановка проблеми. Одним з характерних напрямків розвитку сучасних форм та
способів ведення збройної боротьби на всіх стадіях збройного конфлікту є широке
застосування протидіючими сторонами безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). БпАК
здатні суттєво підвищити ефективність вирішення завдань з ведення повітряної розвідки,
організації радіоелектронної боротьби, забезпечити в режимі реального часу видачу
цілевказівок вогневим засобам для знищення бойової техніки і живої сили противника.
Характерною особливістю застосування БпАК є те, що його зовнішній екіпаж під час
виконання місії, як правило, знаходиться на значній відстані від об’єктів спостереження, і
цей факт значно зменшує безпекові ризики та загрози, пов’язані з виконанням бойових
завдань в умовах активної протидії противника. Саме завдяки цій особливості значна увага
при розробці комплексів приділяється створенню надійної системи зв’язку, яка спроможна
забезпечити управління БпАК на максимальній відстані від пунктів виконання завдань.
Під час розробки БпАК технічні, економічні та інші вимоги до ліній керування та
контролю безпілотним літальним апаратом (БпЛА) наводяться в тактико-технічному
(технічному) завданні (ТТЗ) на виконання дослідно-конструкторської роботи (ДКР). Вимоги
ТТЗ на ДКР передбачають створення надійних та ефективних зразків (складових частин) з
урахуванням застосування прогресивних принципів конструювання, технологій
виробництва, обслуговування та ремонту.
Для підтвердження якісних і кількісних показників створеної системи зв’язку БпАК
на основі типових програм та методик проведення практичних експериментів (випробувань)
розробляються часткові програми та методики.
У зв’язку з тим, що типові програми та методики випробувань описані у відповідних
випусках ―Руководства по испытаниям авиационной техники‖, які розроблено в 70-х роках
ХХст., існує потреба в удосконаленні існуючих програмно-методичних документів, умов та
порядку проведення випробувань БпАК, формуванні сучасних системних підходів для
визначення показників системи зв’язку.
Актуальність дослідження. Враховуючи значну кількість типів БпАК І та ІІ класів,
які виготовляються вітчизняними підприємствами в інтересах Збройних Сил та інших
складових сектору безпеки і оборони держави, актуальним залишається питання створення
єдиного підходу до визначення номіналів та смуг частот каналів зв’язку для БпАК, як
спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.
Мета статті. Розробити сучасні методи та способи оцінки якісних та кількісних
показників радіоканалів БпАК І та ІІ класів.
© Ільєнко В.М., Ісаченко О.О., Лось А.М., Геращенко М.М., Рудніченко С.В., 2020
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Основна частина. За результатами узагальнення здобутого практичного досвіду під
час випробувань, оптимальним варіантом побудови системи зв’язку БпАК І та ІІ класів є
використання ультракороткохвильових (УКХ) каналів в діапазоні (0,4 – 6,0) ГГц.
Головними факторами, які обмежують використання УКХ діапазону, є:
дальність прямої радіовидимості між БпЛА і наземним пунктом управління (НПУ),
яка, у свою чергу, залежить від висоти польоту БпЛА і висоти підйому (виносу) антени НПУ;
бюджет каналу зв’язку;
масогабаритні характеристики апаратури зв’язку.
Розрахунки залежності дальності прямої радіовидимості між БпЛА і НПУ, висоти
польоту БпЛА і висоти підйому (виносу) антени НПУ свідчать про те, що стійкий зв’язок у
частотному діапазоні (0,4 – 6,0) ГГц зі швидкістю передачі даних до 5 Мбіт/с на відстані до
60 км можливо організувати при висоті польоту БпЛА до 3 км.
Іншим важливим параметром при побудові системи зв’язку є бюджет каналу зв’язку.
Основними факторами, що мають вплив на бюджет каналу є направленість антен,
потужність та чутливість приймача.
Потужність сигналу передавача, який передається фідером в антену, визначається за
допомогою вимірювача прохідної потужності, який підключається до входу в антену або до
виходу передавача зі штатним фідером.
Чутливість приймача – це мінімальний рівень сигналу на його вході, за яким
забезпечується задане відношення сигнал/шум і рівень корисного сигналу на виході
приймача.
Доведено, що належний рівень зв’язку досягається при бюджеті каналу не менш
ніж 5 дБ.
Обмеження на масо-габаритні характеристики апаратури зв’язку БпЛА не дозволяють
розміщення на борту літального апарату крупноапертурної антени, яка забезпечує високий
коефіцієнт підсилення і розміщення потужного прийомо-передавального пристрою.
Для забезпечення належного рівня підсилення бортової антени можливе
використання:
˗ багатоелементної фазованої антенної решітки з керованою діаграмою направленості;
˗ декількох антен з відносно вузькою діаграмою направленості та засобів їх комутації;
˗ антени з параболічним рефлектором на опорно-поворотному пристрої.
Перевагою багатоелементної фазованої антенної решітки є можливість електронного
сканування напрямком діаграми направленості по азимуту і куту місця. Для забезпечення
необхідного значення коефіцієнта підсилення багатоелементної антенної решітки потрібно
від 32 до 64 її окремих елементів, що призводить до необхідності побудови досить складної
системи синхронізації.
Використання декількох антен з вузькою діаграмою направленості сумісно з засобом
комутації дозволяє організувати зв’язок у будь-якому напрямку. Так, якщо антена має
діаграму направленості 60°, рівномірне розміщення у фюзеляжі БпЛА 6 таких антен
забезпечить повний кут ―огляду‖ на 360°. Перевагою такого варіанту є можливість
використання одного прийомо-передавального модуля, який з використанням комутатора
буде переключатися на потрібну антену в залежності від напрямку прийому/передачі. До
недоліків такого рішення слід віднести збільшені втрати потужності корисного сигналу в
комутуючому пристрої та можливі перерви передачі даних, які обумовлені втратами часу на
комутацію антен. Останній недолік може бути компенсовано при передачі даних за рахунок
бортової буферизації потоку даних.
Використання у високочастотному тракті БпЛА антени з параболічним рефлектором
на опорно-поворотному пристрої дозволяє використовувати одну антену для безперервного
стеження за НПУ та забезпечувати безперервним зв’язком всі складові БпАК. Орієнтація
поворотної платформи у просторі може розраховуватись бортовими обчислювальними
засобами та навігаційною інформацією, яка отримується з польотного контролера.
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Оптимальним є розміщення на опорному поворотному пристрої всієї бортової прийомопередавальної апаратури, що дозволяє відмовитись від волноводних переходів, які
обертаються, що збільшує енергетичні втрати корисного сигналу та знижує надійність.
При оцінці тактико-технічних характеристик радіоліній БпАК перевіряються:
˗ структура та принцип побудови трактів радіозв’язку каналів управління та передачі
відео;
˗ особливості розміщення основних вузлів (блоків) трактів радіозв’язку в БпЛА та в
НПУ;
˗ порядок та особливості доступу до складових трактів радіозв’язку в ході проведення
ремонту або технічного обслуговування БпАК;
˗ контролепридатність апаратури радіозв’язку;
˗ перевірка можливості зміни робочих частот каналу радіозв’язку;
˗ оцінка дальності дії радіоліній в умовах прямого радіобачення;
˗ алгоритм функціонування БпЛА в разі відмови або придушення каналу радіозв’язку;
˗ оцінка параметрів випромінювань радіоканалу.
Оцінка структури трактів каналів зв’язку, працездатність систем та агрегатів БпАК
здійснюється шляхом спостереження за роботою БпАК під час передпольотних налаштувань
(перевірок), під час виконання польотів та післяпольотного технічного обслуговування
комплексу.
Аналіз основних елементів трактів зв’язку БпАК ―борт-земля‖, ―земля-борт‖
здійснюється окремо. Також, тракт радіоканалу поділяється на високочастотну (ВЧ) та
низькочастотну (НЧ) складові.
Перевірка елементів радіоканалу ―борт-земля‖ включає:
а) для ВЧ складової:
˗ тип та модель антен, їх поляризація;
˗ характеристика діаграм спрямованості;
˗ місця розміщення антен в площині крила або фюзеляжу БпЛА;
˗ спосіб з’єднання антен з ВЧ елементами трактів, тип ВЧ роз’ємів;
˗ наявність diversity-модуля або реалізованого стандарту MIMO;
˗ тип приймачів (передавачів) або модемів, їх частотний діапазон;
˗ особливості електроживлення ВЧ елементів трактів;
б) для НЧ складової:
˗ місце розташування НЧ елементів, вузлів, блоків в БпЛА;
˗ спосіб з’єднання з ВЧ частиною трактів, тип роз’ємів, місце їх розташування,
особливості монтажу дротових з’єднань (жгутування та прокладання);
˗ особливості електроживлення, наявність DC/DC перетворювачів.
За результатами візуального спостереження за діями членів екіпажу БпАК в ході
проведення передпольотної підготовки з’ясовується наявність достатнього доступу до
елементів та вузлів трактів каналів зв’язку для їх технічного обслуговування або ремонту.
Апаратура радіолінії ―земля-борт‖ реалізована в наземному обладнанні БпАК, а саме в
НПУ та антенному комплексі НПУ.
Аналіз та оцінка НПУ включає перевірку працездатності та надання характеристик
складовим елементам НПУ та комплекту з'єднувальних та інтерфейсних кабелів.
Для антенного комплексу НПУ перевіряються:
˗ тип та модель антен, їх поляризація;
˗ характеристика діаграм направленості;
˗ спосіб з’єднання антен з ВЧ елементами трактів, тип ВЧ роз’ємів;
˗ наявність diversity-модуля або стандарту MIMO;
˗ тип приймачів (передавачів) або модемів, їх частотний діапазон;
˗ особливості електроживлення ВЧ елементів трактів;
˗ наявність пристрою автоматичного юстування антен.
43

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

Окремим елементом антенного комплексу НПУ є антенна щогла.
Оцінка антенної щогли передбачає аналіз:
˗ загальної конструкції та розмірів в робочому та походному станах;
˗ місць розміщення та способу кріплення антен;
˗ наявності засобів для кріплення кабелів та арматури для кріплення щогли.
Контролепридатністю апаратури радіозв’язку є її придатність для перевірки
технічного стану, знаходження пошкоджень за допомогою систем контролю, в тому числі й
автоматизовано.
Перевірка контролепридатності здійснюється шляхом проведення практичних робіт з
контролю її параметрів для кожного етапу технічного обслуговування.
Оцінка контролепридатності включає:
˗ достатність об’єму параметрів апаратури, які контролюються, для визначення її
технічного стану та знаходження пошкоджень;
˗ зручність знімання інформації про стан апаратури;
˗ регулювання та налаштування обладнання без демонтажу з БпЛА;
˗ ступінь автоматизації та глибини контролю;
˗ оцінка зручності і безпеки технічного обслуговування апаратури.
Перевірка можливості зміни робочих частот каналу радіозв’язку здійснюється у
наступній послідовності:
˗ визначається перелік частот, на яких забезпечується обмін інформацією без
спотворень, виконується налаштування апаратури на ці частоти;
˗ оцінюється послідовність дій оператора НПУ для зміни частот;
˗ уточнюється мінімальний час переналаштування робочої частоти (складання
радіолінії).
Оцінка дальності дії каналу радіозв'язку в умовах прямого радіобачення.
Під граничною дальністю дії каналу радіозв'язку між БпЛА, що знаходиться в
горизонтальному польоті, і НПУ розуміється та гранична відстань, на якій забезпечується
стійкий радіозв’язок при польоті БпЛА в обох напрямках (при польоті від НПУ та в
напрямку НПУ) [1].
Дальність дії каналу радіозв'язку визначається за наступними параметрами:
˗ енергетичним потенціалом радіоканалу (вид модуляції, потужність передавача,
чутливість приймача);
˗ параметрами антенно-фідерних пристроїв;
˗ стабільністю частоти радіолінії;
˗ завадостійкістю класу випромінювання.
В ході випробувань визначається:
˗ надійність зв’язку;
˗ якість каналів зв’язку;
˗ достовірність передачі/прийому інформації.
Довжина маршруту при визначенні дальності радіозв’язку визначається ефективним
значенням радіогоризонту:
D  3,55  H  h ,





де D – ефективне значення радіогоризонту, км;
Н – висота польоту БпЛА, м;
h – висота підйому антен НПУ, м.
Визначення дальності радіозв’язку здійснюється не менш ніж на трьох частотах
канальної смуги частот (двох крайніх і середньої) та не менш ніж на трьох висотах БпЛА, які
ефективні для ведення повітряної розвідки зі штатним цільовим навантаженням.
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При виконанні польотів на дальність радіозв’язку вся випробувальна апаратура, яка
може створювати завади радіоприйому, повинна бути вимкнена, штатна апаратура –
включена.
Оцінка дальності дії радіоканалу передачі відео та телеметрії.
Під дальністю дії радіоканалу передачі відео та телеметрії в режимі реального часу
між БпЛА, який виконує горизонтальний політ, та НПУ розуміється та гранична відстань, на
якій забезпечується достатній рівень співвідношення сигнал/шум, при якому спостерігається
стійкий та якісний радіозв’язок на контрольних відрізках при польоті БпЛА в напрямку ―від
НПУ‖ та ―на НПУ‖ за умови максимальної завантаженості каналу. На маршруті польоту, на
різних дистанціях від НПУ (5 км, 10 км, 15 км,…) виконуються відхилення БпЛА від
прямолінійного курсу з послідуючим маневруванням (віраж, галс тощо).
Варіант маршруту польоту БпЛА (у горизонтальній площині) для перевірки дальності
дії радіолінії передачі відео та телеметрії в режимі реального часу БпАК наведено на
рисунку 1.
В ході польоту в режимі реального часу перевіряється якість отриманого відео
зображення та телеметричної інформації на НПУ. Обов’язковим є фіксація координат місця
знаходження БпЛА в момент значного погіршення якості прийому відео та телеметрії.

Рис. 1 – Варіант схеми маршруту БпЛА (горизонтальна площина) для перевірки
дальності дії передачі відео та телеметрії в режимі реального часу БпАК
Визначивши координати БпЛА та НПУ, шляхом рішення оберненої геодезичної
задачі, обчислюється значення дальності дії радіоканалів.
Обчислення прирощення координат:
ΔX  XB – XA ;

ΔY  YB – YA ,
де

X A , YA – координати антенного комплексу НПУ,
X B , YB – координати БпЛА.
Визначення горизонтальної дальності дії радіоканалу:
d  X 2  Y 2 .

Відстань БпЛА від НПУ в момент відмови радіоканалу також фіксується оператором
за даними телеметрії, що розраховуються автоматично за даними навігаційної системи GPS,
отримуються з БпЛА та відображаються на моніторі зовнішнього пілота НПУ.
За наявності засобів обчислювальної техніки, значення дальності дії радіоканалу може
бути розрахована програмно.
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Радіозв’язок каналом телеметрії вважається стійким та якісним, якщо при одноразовій
передачі команди управління з НПУ забезпечується відповідна реакція БпЛА на передану
команду. Ознакою відмови радіолінії телеметрії є неможливість впливу оператора на систему
управління БпЛА (неможливість зміни напрямку руху БпЛА, відсутність управління
корисним навантаженням, ―зависання‖ телеметричної інформації на НПУ тощо), або перехід
БпЛА в режим для виконання запрограмованої дії в разі відсутності зв’язку в системі
радіолінії телеметрії (режим RTН) [2].
Оцінка алгоритму функціонування БпЛА в разі відмови або придушення каналу
радіозв’язку
Після виходу БпЛА на точку, дати команду про ухід БпЛА на друге коло з повторним
уходом на маршрут в автоматичному режимі. На відстані від точки старту 5-15 км дати
команду оператору на примусове відключення каналу телеметрії (відключення або
знеструмлення антенного комплексу НПУ (телеметричний канал) або знеструмлення
наземної станції управління в цілому). При цьому оцінюються можливості повернення БпЛА
до точки посадки (RTН), або продовження виконання польотного завдання при втраті
радіозв’язку в залежності від налаштувань автопілоту [3].
Додатково визначити, які випадки (втрата зв’язку з пультом радіо керування, втрата
сигналу GPS, розрядка батарей нижче заданого значення вольтажу, тощо) є сигналом для
включення режиму автоматичного повернення додому [4].
Оцінка параметрів випромінювання радіоканалу
Оцінка діапазону частот радіоліній здійснюється в ході випробувань шляхом
інструментального контролю з наступним проведенням аналізу спектрограм сигналів
відповідних каналів зв’язку БпАК для отримання наступних характеристик:
˗ несуча частота випромінювання передавача, яка знаходиться в межах частотного
діапазону, заявленого виробником;
˗ наявність реалізованих в каналі алгоритмів завадозахищеності (псевдовипадкове
перелаштування робочої частоти, тощо);
˗ граничні частоти в межах канальної смуги частот;
˗ можливість перелаштування в межах смуги частот з визначеним кроком;
˗ ширина смуги частот випромінювання каналів зв’язку на заданих рівнях.
Приклад спектрограм, отриманих в ході випробувань, наведений на рисунках 2 та 3.

Рис. 2 – Спектрограма сигналу каналу
прийому-передачі телеметричного сигналу та
прийому відеосигналу (на рівні мінус 30 dBm)
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Рис. 3 – Спектрограма сигналу каналу
прийому-передачі телеметричного сигналу
та прийому відеосигналу (на рівні 99%
спектральної потужності сигналу)
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На основі здобутого практичного досвіду, отриманого під час проведення різних видів
випробувань БпАК в Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки було узагальнено їх результати та сформульовані методичні
підходи до оцінки якісних та кількісних показників каналів зв’язку БпАК.
Висновок. Розроблені в статті методи та способи оцінки якісних та кількісних
показників радіоканалів БпАК І та ІІ класів дозволяють осучаснити підходи до аналізу
структури побудови та показників системи зв’язку.
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SPECIAL ASPECTS OF THE PARAMETERS ASSESSMENT OF COMMUNICATION CHANNELS
OF UNMANNED AERIAL SYSTEMS CLASSI AND II
V. Ilienko, O. Isachenko, A. Los, M. Gerashchenko, S. Rudnichenko
Considering the lack of standard test methods for communication channels of modern unmanned aerial
systems (UAS) class I and II, according to the UAS classification of the Armed Forces of Ukraine, it was decided to
work out the basic approaches for determining indicators, conditions and procedure for conducting tests in this
direction. The suggested methodological recommendations will improve the quality of the parameters and
characteristics assessment for communication channels of UAS I and II classes.
One of the distinctive trends in the development of modern forms and methods of conducting armed combat at
all stages of the armed conflict is the widespread use of the UASs by opposing parties. UASs are capable of significant
increasing the effectiveness of accomplishing aerial reconnaissance tasks, organizing electronic warfare, and providing
real-time delivery of target pinpointing to fire means for the destruction of enemy’s manpower and material.
A distinctive feature of UAS is that its external crew, as a rule, accomplish its mission at a considerable
distance from the objects of attack. This fact significantly reduces the security risks and threats associated with
performing combat missions under conditions of active enemy counteraction. Due to this feature, considerable attention
is paid to the development of a reliable communication system that would be able to ensure task accomplishment at the
maximum distance from command and control site.
During the tests of UAS Class I and II, the specialists of the State Scientific Research Institute of Armament
and Military Equipment Testing and Certification used testing methods of radio channels assessment, which will allow
to improve the quality of UAS research of this type and give the manufacturers recommendations for increasing their
capabilities.
Keywords: unmanned aerial vehicle, unmanned aerial systems, UAS testing methods, UAS communication
channel, UAS tests.

48

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

УДК 519.876.5

DOI: 10.37701/dndivsovt.3.2020.07

Корнієнко І.В., Корнієнко С.П. Чернігівський національний технологічний університет
Москалець С.В., Казначей С.М., Жирна О.В. Державний науково-дослідний інститут
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПІДСИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО
ПЛАНУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ
Процес проведення випробувань озброєння та військової техніки містить у собі велику кількість
ручних трудомістких операцій. Спростити такі операції можна за рахунок повної або часткової
автоматизації на етапах планування випробувань, їх безпосереднього проведення та обробки результатів
досліджень. Особливістю випробувань озброєння та військової техніки є велика кількість даних, що так чи
інакше мають просторову прив’язку. Одним із сучасних інструментів картографічного представлення,
обробки й аналізу масивів статистичних даних, які мають просторову локалізацію, моделювання геопростору
та прогнозування ситуацій є технологія геоінформаційних систем.
У статті обґрунтовано доцільність застосування геоінформаційних систем у складі системи
випробувань озброєння і військової техніки. Наведено функціональну схему інтеграції геоінформаційної
компоненти у структуру підсистеми автоматизації випробувань для геоінформаційної підтримки процесів
планування випробувань та обробки результатів вимірювань. Пропонується підхід до створення
геоінформаційних моделей випробувальних полігонів, що базується на використанні методів дистанційного
зондування землі та відкритих Web-GIS ресурсів. Дається перелік поширених у геоінформаційному
інструментарію функціональних модулів обробки та аналізу просторових даних, що можуть бути застосовані
до задач проведення випробувань. Наводяться приклади типових просторових задач, які можуть виконуватись
під час планування випробувань, безпосереднього проведення випробувань, обробки та аналізу результатів
вимірювань, якщо такі дані мають просторову прив’язку.
Застосування геоінформаційної технології у системі випробувань надасть арсенал якісно нових
методів цифрової картографії, як то технології автоматизованої підготовки картографічної інформації у
прийнятих картографічних проекціях та системах умовних позначень, масової обробки масивів
експериментально-одержаних даних, широкого інструментарію математичних й картографічних методів і
функцій, можливості самостійно застосовувати та впроваджувати власні методи, алгоритми й методики
обробки статистичної інформації, створювати й використовувати об’єктно-орієнтовані геоінформаційні
моделі даних, оперувати набором інструментів візуалізації для найкращого подання результатів досліджень й
моделювання.
Ключові слова: геоінформаційні системи і технології, планування випробувань, обробка результатів
вимірювань, функціональна схема.

Постановка проблеми. Впродовж останніх десятиріч геоінформаційні технології
впевнено увійшли майже у всі сфери діяльності провідних країн світу, у тому числі й у
військову справу. Використання електронних планшетів для цілевказання та орієнтування на
місцевості, проведення аеророзвідки з миттєвою геоприв’язкою аерофото- та
відеоматеріалів, створення систем автоматизованого управління військами з обов’язковою
геоінформаційною компонентою вже нікого не дивує, а навпаки, є обов’язковим елементом
оснащення сучасних збройних сил.
Проведення випробувань дослідних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ)
передбачає виконання декількох основних етапів: підготовку та планування випробувань,
безпосереднє проведення випробувань, обробку й аналіз результатів дослідження зразка. Всі
ці етапи передбачають виконання рутинних ручних операцій, автоматизація яких дозволить
суттєво скоротити час виконання випробувань, підвищити якість та об’єм одержаної в
результаті випробувань дослідної інформації. Чималу користь у цьому можуть надати
технології геоінформаційних систем (ГІС), які спроможні прив’язувати масиви статистичних
даних до конкретних точок простору, обробляти та аналізувати їх в автоматичному режимі, а
також представляти їх фахівцям у зручному вигляді.
© Корнієнко І.В., Корнієнко С.П., Москалець С.В., Казначей С.М., Жирна О.В., 2020
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для підвищення ефективності діяльності
випробувальної організації авторами запропоновано використання апарату систем масового
обслуговування для аналізу функціонування і одержання оптимальних алгоритмів
планування випробувальної діяльності [1, 2]. Проблемам використання геоінформаційних
технологій у військовій справі присвячено чимало наукових праць, наприклад [3-7].
Переважним чином дослідження стосуються: аналізу можливостей одержання оперативної й
точної розвідувальної інформації методами дистанційного зондування; способів
застосування ГІС для конкретних задач планування бойового застосування і координації
управління військами різних родів та видів; використання аналітичних та моделюючих
можливостей інструментарію ГІС для одержання прогнозу розвитку ситуації або стану
об’єкту; методів розробки геоінформаційних моделей, одержання та зберігання просторових
даних. На сьогодні існує чимало розробок геоінформаційних систем військового
призначення, створених відомими розробниками геоінформаційних продуктів, таких як: ГІС
ESRI, TatukGIS, КБ Панорама [8-12].
Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Застосування
геоінформаційних систем дає великі переваги і можливості в обробленні масивів
просторово-розподілених даних. Використання такої технології можливе на будь-яких
етапах випробування, починаючи з планування польових випробувань ОВТ і закінчуючи
підготовкою матеріалів з результатами випробування. Застосування геоінформаційної
компоненти у складі підсистеми автоматизованого планування випробувань може підвищити
якість процесу планування випробувань, надати додаткові можливості та якісно нові
результати при обробці результатів випробування.
Постановка завдання. Є випробувальна організація, у якій, з метою оптимізації
процесів проведення випробувань та підвищення ефективності функціонування,
запропоновано використання підсистеми автоматизованого планування випробувань.
Необхідно розробити підхід до застосування геоінформаційних технологій у системі
проведення випробувань ОВТ.
Виклад основного матеріалу. Основною властивістю геоінформаційних систем, що
відрізняє їх від інших комп’ютеризованих картографічних систем, у тому числі і систем
автоматизованого проектування, є просторово-часове прив’язування масивів атрибутивних
даних про досліджуваний об’єкт (процес, явище) до певної місцевості. Причому, такі масиви
можуть мати різне походження: як то заздалегідь введені у систему дані або зафіксовані у
результаті вимірювань параметри та поведінка досліджуваного об’єкта (процесу, явища).
Перевагою даної парадигми геоінформаційних систем є системний розгляд властивостей
досліджуваного об’єкта крізь призму оточуючого геопростору, що дає можливість
відшукання закономірностей і способів співіснування об’єкта і простору (його структури,
властивостей, характеристик, динамічності тощо). Отже, випробування переважної кількості
зразків ОВТ нерозривно пов’язані з полігонними випробуваннями, тому доцільно розглянути
можливість застосування геоінформаційних технологій у системі випробувань ОВТ.
Застосування геоінформаційних технологій можливе на декількох етапах процесу
випробувань. Так, при підготовці та плануванні випробувань, основним завданням етапу є
розробка програми, методик та плану проведення випробувань зразку ОВТ, де окрім іншого,
визначаються умови та порядок проведення випробувань. Для детального опрацювання
програми випробувань, на наш погляд, може виявитись корисним використання тривимірної
моделі полігону випробування. Такі моделі дають можливість оцінити складність або
простоту підготовленої місцевості для випробування. Наприклад, для міських умов чималий
вплив на результати випробувань може чинити щільність та поверховість міської забудови,
концентрація або розосередженість транспортної мережі, геометричні параметри доріг та
перехресть вулиць. Для випробувань у польових умовах немаловажним є перепад висот для
пересічної місцевості з низинами та пагорбами, наявність променевої або радіальної прямої
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видимості, характер рельєфу місцевості, геометричні параметри випробувального полігону
тощо.
З огляду на це, при плануванні випробувань доцільно скористатися набором моделей
випробувальних полігонів (зведених у певну електронну бібліотеку), які побудовані на
основі цифрових моделей рельєфу (ЦМР) і моделей інфраструктури полігонного
забезпечення та інших об’єктів геопростору (ліси, болота, водні перешкоди, будинки й
споруди, автомобільна мережа та інші види доріг, характеристик і властивостей поверхонь
тощо). Використання таких моделей дозволить оцінити і підібрати оптимальну місцевість
(або декілька різних ділянок місцевості) для проведення випробувань конкретного зразку
ОВТ. Існуючі у складі ГІС інструменти підготовки та виведення картографічних зображень
дозволять автоматизовано готувати схеми проведення випробувань для однозначного
розуміння всіма фахівцями випробувальної бригади порядку проведення та змісту
випробувань.
До речі, на сьогодні немає суттєвих проблем для створення моделей полігонів;
створення ЦМР полігонів можливо за допомогою дистанційного зондування з
використанням безпілотних літальних апаратів, наприклад DJI Phantom, з подальшою
обробкою серії знімків у програмному продукті AgiSoft, в результаті чого можна отримати
растрову тривимірну модель місцевості. При створенні інфраструктури полігону можна
скористатися ручними або автоматизованими методами векторизації одержаної растрової
моделі з подальшим ручним введенням атрибутивних даних. При створенні моделі доцільно
використовувати відкриті Web-GIS ресурси, як GoogleMap, Bing, Yahoo, OpenStreetMap.
З урахуванням пропозицій з автоматизації процесу випробувань і представлення його
у вигляді системи масового обслуговування [1, 2] функціональна схема підсистеми
автоматизованого планування та управління випробуваннями може мати вигляд, зображений
на рисунку 1.
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Рис. 1. Функціональна схема застосування геоінформаційної компоненти у підсистемі
автоматизованої підготовки та управління випробуваннями
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На етапі проведення практичних полігонних випробувань зібрана телеметрична або
інша інформація, з автоматизованих засобів реєстрації, може бути імпортована до ГІС.
Характерною ознакою суттєвої частини телеметричної інформації є прив’язка виміряних
значень до конкретних точок простору (наприклад, траєкторна інформація, зони
радіопридушення, дальності зв’язку з заданою якістю, радіуси ураження тощо). Реєстрація
координатних визначень може здійснюватись у будь-якому режимі: автоматичному чи
ручному, у будь-якій системі координат. При імпорті даних у ГІС відбувається їх
геокодування за допомогою вбудованих інструментів пакетного перетворення координат.
У подальшому, над накопиченою статистичною інформацією можна виконувати ряд
дій: візуалізувати на картографічній основі; обробляти за допомогою вбудованих алгоритмів
обробки статистичної просторової інформації або самостійно створених алгоритмів,
введених уручну за допомогою скріптів, чи на їх основі створених плагінів. Порядок та
послідовність обробки даних, як правило, не регламентується конкретним ГІС додатком, і
зокрема, завдячуючи поширенню ГІС з відкритим кодом знімаються будь-які обмеження на
процедурність обробки даних.
Для більш детального представлення геоінформаційної компоненти розширимо
функціональну схему (рис. 1) і введемо наближений перелік функціональних інструментів
виконання просторового аналізу, який може бути застосований до задач планування
випробувань та обробки результатів досліджень (рис. 2).
Формування умов та порядку
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Рис. 2. Функціональна наповненість геоінформаційної компоненти підсистеми
автоматизованого планування і управління випробуваннями
Зазначимо основні види операцій над даними, що здатні виконувати наведені
функціональні модулі:
 візуалізація: зручне подання картографічної інформації у прийнятій системі
умовних знаків та картографічних проекціях, оперування тематичним складом карти,
оперативне масштабування та формування ракурсу представлення моделі геопростору,
представлення картографічної моделі у режимі ―обліт‖ тощо;
 просторовий аналіз: аналіз концентрації або розосередженості об’єктів (процесів,
явищ), пошук закономірностей у територіально розподілених результатах вимірювань,
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оцінка розподілу точкових, лінійних та полігональних об’єктів, формування статистичних
карт, картограм, картодіаграм тощо;
 картометричні операції: вимірювання координат, метричних або функціональних
відстаней, периметрів, площ, об’ємів, побудова фрикційних поверхонь, оцінка форми
лінійних та полігональних об’єктів, наприклад: траєкторій, зон уражень, зон доступності
тощо;
 буферний аналіз: формування буферних зон навколо досліджуваних об’єктів ‒
нормативних, обчислювальних, змінних;
 класифікація даних: картографічна класифікація дискретних або безперервних
об’єктів (процесів, явищ), подання у системі класифікації значень результатів вимірювання,
відображення екстремальних або аномальних відхилень виміряних значень від норми,
формування рангів для якісних показників, використання вбудованих систем класифікації
об’єктів методами рівних інтервалів, природної розбивки, квантилів, середньоквадратичного
відхилення;
 оверлейні операції: накладання тематичних шарів, використання над об’єктами
оверлейних операцій, що засновані на булевій алгебрі, на кшталт: об’єднання, переріз,
віднімання, розрізування тощо;
 аналіз поверхонь: підбір та використання рельєфу місцевості, що найбільше
відповідає вимогам до умов випробування, побудова експозиції схилів, обчислення крутизни
ухилів, побудова поверхонь за результатами набору статистичних даних: виміряних або
обчислених, інтерполяція та екстраполяція поверхонь;
 мережний аналіз: пошук найкоротшого шляху, логістичні задачі, розрахунки
параметрів маршрутів: часу на пересування, матеріальних витрат, зон відпочинку екіпажів
тощо.
Зауважимо, що наведений перелік методів обробки та аналізу просторових даних, а
також операцій, які можуть застосовуватися до задач випробування ОВТ не є вичерпним і
може доповнюватися.
На останок, слід зазначити щодо гнучкості архітектури геоінформаційних систем, яка
підтримує технології централізованої або розподілених баз даних, і можуть будуватись за
стратегією використання ГІС-серверів, що виключає необхідність встановлення ГІС додатків
на клієнтських місцях підсистеми автоматизованого планування та управління
випробуваннями.
Висновки. Описаний підхід до застосування геоінформаційних систем і технологій у
системі випробувань ОВТ є тільки декларуванням можливого одержання нової якості
результатів планування випробувань та аналізу одержаних результатів. Застосування
геоінформаційної системи доцільно у вигляді компоненти у складі підсистеми
автоматизованого планування та управління випробуваннями, що забезпечить системність
підготовки та проведення випробувань. Запропонований перелік відомих і широко
використовуваних методів геоінформаційного аналізу цілком застосовуваний до задач
планування випробувань ОВТ та обробки результатів вимірювань.
Застосування геоінформаційної технології у системі випробувань надасть арсенал
якісно нових методів, особливо в частині просторового планування та вибору оптимальних
місць проведення випробувань; обробки результатів випробувань, представлених наборами
просторово-розподілених статистичних даних; широкого спектру методів аналізу і
моделювання статистичної інформації, а також зручному інструментарію візуалізації
одержаних результатів.
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GEOINFORMATION SUPPORT FOR AUTOMATED TEST PLANNING SUBSYSTEM
I. Korniienko, S. Korniienko, S. Moskalets, S. Kaznachey, O. Zhyrna
The process of testing weapons and military equipment involves numerous manual labor-intensive operations.
Such operations can be simplified by fully or partially automating the test planning stages, conducting them directly,
and processing the test results. Feature of testing weapons and military equipment is the large amount of data that
somehow has a spatial location. One of the modern tools of cartographic representation, processing and analysis of
statistical data arrays that have spatial localization, geospatial modeling and situation forecasting is the technology of
geoinformation systems.
The article substantiates the feasibility of using geoinformation systems as part of the weapons testing system
and military equipment. The functional scheme of integration of the geoinformation component into the structure of the
test automation subsystem is presented for geoinformation support of the processes of testing planning and processing
of measurement results. An approach to the creation of geoinformation models of test sites is proposed, based on the
use of methods of remote sensing of land and open Web-GIS resources. The list of functional modules of spatial data
processing and analysis, which can be applied to the tasks of testing, is distributed in the geoinformation toolkit.
Examples of typical spatial tasks that can be performed during test planning, direct testing, processing, and analysis of
measurement results, if such data are spatially linked.
The use of geoinformation technology in the test system will provide an arsenal of qualitatively new methods of
digital cartography, such as the technology of automated preparation of cartographic information in the accepted
cartographic projections and symbols, mass processing of arrays of measured data, a wide toolkit of mathematical and
cartographic methods and functions, features and functions own methods, algorithms and methods of statistical
information processing, create and use object-oriented geoinformation data models, operate with a set of visualization
tools for the best presentation of research and simulation results.
Keywords: geoinformation systems and technologies, test planning, measurement results processing,
functional diagram.
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Олійник Р.М., Живець Ю.М., Шумигай О.В. Державний науково-дослідний інститут
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ЧАСТКОВА МОДЕЛЬ ПОКАЗНИКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СТАНЦІЇ
СУПРОВОДЖЕННЯ ЦІЛІ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ
МАЛОЇ ДАЛЬНОСТІ
Захист від дії радіо завад на елементи зенітного ракетного комплексу (ЗРК) малої дальності (МД) є
однією із важливих проблем, що потребує сучасного підходу для її вирішення. На даний час, ще не достатньо
визначений вплив активних завад на можливості озброєння по ураженню повітряних цілей. В статті
проведено аналіз впливу завад різної щільності на станцію супроводження цілей бойової машини (БМ) ЗРК МД.
Запропонована часткова модель визначення показника завадостійкості станції супроводження цілі (ССЦ) ЗРК
мд. Наведена часткова модель дозволяє аналітичним способом провести оцінювання значень умовних
ймовірностей ураження типової цілі у різноманітних умовах. Проведено математичні розрахунки для:
коефіцієнтів підсилення антени ССЦ БМ і антени постановника завад; потужності завад на вході ССЦ БМ;
граничної чутливості ССЦ БМ і відношення завада/шум у радіолокаційному каналі ССЦ;
середньоквадратичного відхилення похибки наведення ракети в залежності від дальності до точки зустрічі
ракети з ціллю у зоні ураження з врахуванням впливу завад по радіолокаційному каналу ССЦ БМ; ймовірності
проходження ракети у “трубку” заданого радіусу та умовної ймовірності ураження цілі при стрільбі одною
ракетою; коефіцієнта завадостійкості ССЦ БМ; умовної ймовірності ураження цілі завада постановника при
стрільбі двома ракетами. За прийнятими вхідними інформаційними параметрами і технічними
характеристиками ССЦ БМ визначено її граничну чутливість та відношення завада/шум у цьому
радіолокаційному каналі. За результатами математичних розрахунків (математичного моделювання)
отримані відповідні графіки, що наведені.
Ключові слова: показник завадостійкості, часткова модель, ефективність стрільби, станція
супроводження цілі, бойова машина, зенітний ракетний комплекс.

Постановка проблеми
Завади, що впливають на радіолокаційні канали та системи бойової машини (БМ)
зенітного ракетного комплексу (ЗРК) малої дальності (МД) є організованими (штучними) та
взаємопов’язаними [1-6]. Захист від дії радіозавад представляє собою одну із важливих
проблем, що виникають під час застосування озброєння за призначенням [7-11]. Незалежно
від способу постановки і виду радіозавад на елементи ЗРК МД та впливу їх на ефективність
стрільби зенітними керованими ракетами, можливо поділити на наступні завади: станції
супроводження цілі (ССЦ), контуру управління ракетою ЗРК та системи підриву бойової
частини (БЧ) ракети. Маневрування повітряної типової цілі (ТЦ) призводить до зниження
показників ефективності стрільби. При маневрі ТЦ, збільшуються некомпенсовані частки
систематичної складової динамічної похибки наведення ракети (ПНР) при стрільбі [1-4].
Таким чином, визначення показника завадостійкості станції супроводження цілі ЗРК
МД є актуальною науковою задачею.
Метою статті є розробка часткової моделі показника завадостійкості станції
супроводження цілі зенітного ракетного комплексу МД.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Аналіз останніх публікацій щодо проблеми захисту від дії радіозавад на елементи ЗРК
свідчить про недостатнє дослідження в цьому напрямку [7-9]. З відомих робіт щодо
існуючих радіолокаційних систем та ЗРК [5, 6] можливо зробити висновок, що досі не
визначений вплив активних завад на можливості озброєння по ураженню ТЦ [10].
© Кудряшов В.Є., Артеменко А.А., Коломійцев О.В., Олійник Р.М., Живець Ю.М., Шумигай О.В., 2020
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Виклад основного матеріалу
Постановка задачі по частковій моделі. Умови стрільби наступні: бойова машина
(БМ) до стрільби готова, тобто має безвідмовну матеріальну частину та достатню кількість
підготовлених ракет, елементи комплексу діють безвідмовно за час підготовки і проведення
стрільби, вогнева протидія противника відсутня. Требо знайти показники завадостійкості
станцій та систем комплексу, показник пристосованості комплексу при стрільбі по цілі, що
маневрує, а також значення умовних імовірностей ураження цілей з врахуванням надійності
елементів комплексу та усіх видів протидії стрільби ракетами R*1 для обґрунтуванні Правил
стрільби і положень управління вогнем.
Коефіцієнти підсилення антени ССЦ БМ Gc та антени постановника завад Gз [12]:









Gc  32  103  c  c , Gз  32  103  з  з ,

(1)

де  c ,  c – відповідно на півширина діаграми спрямованості (ДС) антени ССЦ БМ за
азимутом  та кутом місця  (град.);  з ,  з – відповідно на півширина ДС антени
постановника завад за азимутом  та кутом місця  (град.).
За типовими значеннями, якщо  c  1, 2 ,  c  1 , тоді Gc  2, 667  104 разів. При

 з  8, 94 і  з  8, 94 отримано Gз  400, 4 рази.
Потужність завад на вході ССЦ БМ Рзс  Рз ,  , D  [6, 11]:
Рзс  Рз ,  , D  

Рз Gз Gc  c2 Пс 106

 4 2 D2 Bc

,

(2)

де Рз – потужність постановника завад (залишків від завад), яка змінюється при чисельному
моделюванні у межах від 10 - 6 Вт до 10 Вт на МГц;  – рівень прийому завад антеною ССЦ
БМ (головною пелюсткою ДС антени 1, рівень ближніх бокових пелюсток – 0,01 рази, 0,002
– рівень фону антени [6-8, 11]); с , Пс 106 – відповідно довжина хвилі ССЦ БМ
(змінюється у межах від 0,01 м до 0,05 м, прийнято 0,02 м) та смуга пропускання ССЦ, яка
приведена до одного МГц (5-10 МГц, при моделюванні прийняло 6,1 106 Гц);

D, Bc – дальність до постановника завад (м) та втрати у РЛС ССЦ в цілому (25-50 разів,
прийнято ~ 31 рази) відповідно.





Наприклад Рзс 1,1,105  5, 32  10-10 Вт.
Гранична чутливість ССЦ БМ Ргч (Вт) та відношення завада/шум (з/ш) у

радіолокаційному (рл) каналі ССЦ с  Рз ,  , D  [6, 9, 11]:

Ргч  k T0 Пс  Кшс -1  Т ас Т 0  , с  Рз ,  , D   Рзс  Рз ,  , D  Ргс ,

(3)

де k , Т 0 – відповідно постійна Больцмана (1,38 10-23 дж град. ) та абсолютна температура
(~ 300 К); Кшс , Т ас – коефіцієнт шуму рл каналу ССЦ БМ (2,5 – 7, прийнято при
моделюванні 5,2 рази) та абсолютне значення температури антени ССЦ (визначається в
залежності від поверхні зблизу антени, пори року, довжині хвилі, тощо, прийнято ~ 120 К).
Отримано

Ргч  1,162  10-13 Вт

та





с 9,51  10-5 ;1;16,5  103  16

разів (завади

сильної потужності, 12 дБ). Результати розрахунку за виразами (1) – (3) наведені на
рисунку 1.
Перша крива на рисунку 1 безперервна лінія надає на значення с  Рз ,  , D  . На
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дальній

границі
5

зони

пуску

(ЗПу)

при

дії

завад

слабкої

щільності

отримано

с (1,19  10 ;1;16,5  10 )  2 рази. Друга крива позначена точками, третя (тире), четверта
(точки та тире) вказують відповідно на потужність завад середньої щільності
3





с 2, 97  105 ;1;16,5  103  5 разів,
щільності



подавляючої



–

сильної





с 9,51  105 ;1;16,5  103  16 разів

–

с (5, 94  104 ;1;16,5 

103 )  100 разів.

У

той

же

та
час

с 1;1;16,5  103  1, 68  105 разів. При цьому спостерігається надто великі значення
відношення з/ш у РЛ каналі ССЦ, що суттєво знижує можливості по виявленню –
вимірюванню координат ТЦ.

Рис. 1. Відношення завада/шум у рл каналі ССЦ с  Рз ,  , D  в
залежності від дальності до постановника завад D
Відношення сигнал/шум (с/ш) у РЛ каналі ССЦ qc  Рз ,  , D,   при дії на її вході
активної шумової завади (АШЗ), яка узгоджена за смугою пропускання радіоприймального
пристрою РЛС [5, 6]:
2 Pc Gc2 c2 
qc  Рз , , D,   
,
(4)
3 4

4

D
P

Р
Р
,

,
D
В
 
 с
зс  з
 гр
де Рс – імпульсна потужність передавальної системи ССЦ БМ (змінюється у межах від
150 кВт до 1,2 МВт, прийнято при розрахунках ~ 200 кВт);  – ефективна поверхня
розсіювання (ЕПР) ТЦ (м2).
При відсутності дії завад на дальній границі узяття ТЦ, з ЕПР, що дорівнює 1 м 2, на
автосупроводження (АС) отримано: qс (0;1; 24  103; 1)  6, 93 рази (~ 13,8 дБ). За потужністю
відношення с/ш на вході рл каналу ССЦ БМ дорівнює  qc  Рз ,  , D,   2 .
Отже, можливо отримати нове значення с/ш за потужністю, обмежуючи його на
основі границь Крамера-Рао [6, 12] для великих величин, не більше 103 разів (30 дБ), так:
2

 qc  Рз ,  , D,  
 103
2
2

3

qc  Рз ,  , D,   

10

if

 qc  Рз ,  , D,  
2
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2

otherwise

.

(5)
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Результати розрахунків за виразом (5) приведені на рисунку 2. Перша крива позначена
. . . . .
○ ○ ○ ○ вказує на зміну відношення с/ш при відсутності завад. Обмеження за Крамером-Рао
відмічаємо на дальності ~ 9,5 км. Друга крива (безперервна) отримана при дії завад слабкою



щільності qс 1,19  105 ;1;16,5  103; 1  35,8 рази. Третя (точки), четверта (тире) та п’ята
(точки та тире) криві розраховані на фоні відповідно середніх, сильних та подавляючої
щільності завад.

Рис. 2. Відношення сигнал/шум за потужністю у рл каналі ССЦ qc  Рз ,  , D,  
в залежності від дальності до постановника завад D
Середньоквадратичні відхилення (СКВ) ПНР в залежності від дальності до точки
зустрічі ракети з ціллю D у зоні ураження (ЗУ)  нс  Рз ,  , D,   з врахуванням впливу завад
по РЛ каналу ССЦ БМ.
СКВ ПНР в основному визначається точністю вимірювання кутових координат ТЦ, з
урахуванням коефіцієнту передачі контуру управління ракетою [3, 4]. У зв’язку з цим за
наближеним виразом флуктаційна складова СКВ ПНР  фс  Рз ,  , D,   дорівнює у кутових
хвилинах (кут. хв.):

 фс  Рз , , D,   

1123
.
qс  Рз , , D,  

(6)

Чисельник у (6) знаходимо від реальної величини  фс комплексу, яке на фіксованій
дальності дорівнює ~ 1,19 кут. хв., або знаходиться у межах від 0,8 кут. хв. до 1,8 кут. хв.









4
5
4
Отримано:  фс 0;1;10 ;1  1,19 кут. хв. та при завадах –  фс 1,19  10 ;1;10 ;1  3 кут. хв.

СКВ ПНР у картинній площині стрільби  нс1  Рз ,  , D,   (кут. хв.) [2, 4]:
2

2
 нс1  Рз ,  , D,     дz
  іz2   фс  Рз ,  , D,   ,

(7)

2
де  дz
– динамічна складова СКВ ПНР у картинній площині стрільби (знаходиться у межах

від 1,2 до 2,6 кут. хв., при модулюванні – 1,9 кут. хв.);  іz2 – інструментальна складова СКВ
ПНР у картинній площині стрільби (знаходиться у межах від 0,2 до 0,7 кут. хв.,
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прийнято 0,4 кут. хв.).





При наявності завад отримано:  нс1 1,19  105 ;1;104 ;1  3, 6 кут. хв.
Значення СКВ ПНР у картинній площині стрільби  нс 2  Рз ,  , D,   (м) дорівнює
[2, 4]:

  нс1  Рз ,  , D,    
.
180  60



 нс 2  Рз ,  , D,    D tg 
Так:







(8)



 нс 2 0;1;104 ;1  6, 62 м та  нс 2 1,19  105 ;1;104 ;1  10, 4 м.

З врахуванням технічних параметрів систем БМ та ракети обмежено значення СКВ
ПНР на рівні не менше 3 м за ЗУ комплексу  нс  Рз ,  , D,   (м) так:

 нс  Рз ,  , D,   

 нс  Рз ,  , D,   if

 нс  Рз ,  , D,    3

.
3
otherwise
Результати розрахунків за виразами (1) – (8) приведені на рисунку 3.

(9)

Рис. 3. Значення СКВ ПНР  нс  Рз ,  , D,   в залежності від дальності
до точки зустрічі з ціллю D
Перша крива  нс  0,1, D,1 позначена .○.○.○.○. та відображає значення СКВ ПНР при
відсутності завад і стрільбі по ТЦ. Друга крива (безперервна), третя (точки), четверта (тире)
та п’ята (точки і тире) відповідно відображають вплив завад слабкої, середньої, сильної і
щільності подавляючої.
Наприклад, на дальності до 10 км відповідно отримано: 6,6 м, 10,4 м, ~ 14,4 м, ~ 23,8 м
та ~ 57,4 м.
Ймовірність проходження ракети Pс  Рз ,  , D,   у ―трубку‖ заданого радіусу  max та
умовна ймовірність ураження ТЦ при стрільбі одною ракетою R1с  Рз ,  , D,   [1-4, 8, 13].

Найбільший промах ракети  max при якому радіопідривач (РП) спрацьовує з
ймовірністю 0,5 дорівнює:
 max  mн  3 н ,
(10)
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де mн ,  н – усереднені значення за ЗУ комплексу систематичної складової ПНР
(знаходиться у межах від 0 м до 4 м, прийнято при розрахунках 1,1 м) та СКВ ПНР
(знаходиться у межах від 3 м до 8 м, прийнято ~ 5 м) відповідно.
Ймовірність проходження ракети у ―трубку‖ заданого радіусу  max :

Pс  Рз ,  , D,   

 max



0



 

 2  mн2
 mн
  exp  I0 

2
2 





 2  нс  Рз ,  , D,      нс  Рз ,  , D,     d  .


2
 нс  Рз ,  , D,  











(11)



Отримано без завад та стрільбі по ТЦ на дальності до 10 км: Рс 0;1;104 ;1  0, 95 , а





при завадах слабкої щільності – Рс 1,19  105 ;1;104 ;1  0, 69 .
Умовна ймовірність ураження ТЦ при стрільбі одною ракетою [1-4, 8-11]:


m2н


2
 0 exp Р  Р , , D, 
2 с з
2


2

Р
,

,
D
,



 0

нс з


,
R1с  Рз ,  , D,   
2
2
 0  2  нс  Рз , , D, 

(12)

де  0 – параметр кругового закону ураження ТЦ (знаходиться у межах від 12 м до 25 м), для
ЗРК малої дальності та відповідній ТЦ прийнято 16 м2.









Отримано: R1с 0;1;104 ;1  0, 7 та R1c 1,19  105 ;1;104 ;1  0, 37 , а у середині ЗУ без





завад – R1с 0;1;5  103;1  0, 92.
Коефіцієнт завадостійкості ССЦ БМ  с  Рз ,  , D,   [2, 8, 9]:

 c  Рз ,  , D,    R1с  Рз ,  , D,   R1с  0,  , D,   .
Результати моделювання за виразом (13) приведені на рисунку 4.

Рис. 4. Значення коефіцієнтів завадостійкості ССЦ БМ  с  Рз ,  , D,  
в залежності від дальності до нього D
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Незначний підйом першої кривої (безперервної) на дальності більше 16 км вказує на
обмеженість даної математичної моделі. Це негативне явище пов’язано:
а) з фіксованим положенням постановника завад на відстані 16,5 км;
б) обґрунтованим підходом [3, 4], що СКВ ПНР при відсутності завад визначаються
лише якістю вимірювання кутових координат цілі.
Друга крива позначена точками, третя (тире), четверта (точками і тире) відображають
дію завад середньої, сильної та подавляючої щільності відповідно.
Для скорочення часу при чисельному моделюванні вводимо апроксимацію показника
завадостійкості ССЦ БМ у вигляді:
4

 c  D   1- exp - 7,3 103 D  .
(14)


Результати розрахунку приведені п’ятою кривою на рисунку 4, яка позначена .○.○.○.○..
Нажаль представлена апроксимація задовольняє лише при аналізі впливу на ССЦ завад
середньої щільності. Для різних рівнів завад потрібно змінювати чисельник у (14).
Показники завадостійкості ССЦ БМ, якщо потужність завад ( Рз Gз ) на вході станції
дорівнює 100 Вт на МГц, показана на рисунку 5.





Рис. 5. Значення коефіцієнтів завадостійкості ССЦ БМ  с  0, 25;  ; D;  
в залежності від дальності до нього D
Перша крива (безперервна) відображає режим самоприкриття цілі, наприклад при





D  104 м  с 0, 25;1;104 ;1  1, 28  108. Друга крива (точки) показує вплив завад, які діють
на ближні пелюстки ДС антени ССЦ БМ. Третя крива (позначена тире) надає значення





 с 0, 25; 2  103; D;1 , або завадопостановник знаходиться на рівні фону антени (- 27 дБ)
ССЦ.
Аналіз отриманих результатів свідчить про негативний вплив завад, тобто треба
формувати інші способи стрільби ракетами для підвищення ефективності застосування
озброєння за призначенням.
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Умовна ймовірність ураження цілі постановника завад R2зп  D  при стрільбі двома
ракетами.
При використанні у ЗРК методу наведення ―три точки‖ та о/с БМ здійснюється захват
сигналів постановника завад на АС, СКВ ПНР за координатами z, y картинної площини
стрільби дорівнює:
  c  
  c  
 z  D   D tg 
(15)
 ,  y  D   D tg 
.
 2  180 
 2  180 

Через параметр  , який враховує якість супроводження ТЦ, постановника завад у
режимі АС знаходимо СКВ ПНР  н2  D  :

 нc2  D  

 z  D   y  D   2 .
(16)


Значення  змінюється від 3 до 10 разів, при чисельному моделюванні прийняли
  5 . Враховуємо обмеження на значення  н2  D  за аналогією (9) так:

 нс1  D  

 нс 2  D  if
3

 нс 2  D   3
otherwise

.

(17)

Ймовірність проходження ракети Pзп  D  у ―трубці‖ заданого радіусу, умовна
ймовірність ураження постановника завад, при стрільбі одною ракетою R1зп  D  та чергою з
двох ракет R2зп  D  , а також нове значення коефіцієнта завадостійкості ССЦ БМ можливо
записати наступним чином [1-4, 8-11]:

2
2  


  exp -   mн  I 0   mн  
max 
 2  нс1  D 2    нс1  D 2  

 
 d ,
Pзп  D    

2
 нс1  D 

0 








Р  D
2  зп
2
  0  2  нс1 D  


,

R1зп  D  

(18)

m2н


 20 exp -

 20  2  нс1 D 2

2
R2 зп  D   1- 1- R1зп  D   ,

с1  D  

.

R1зп  D 
.
R1c  0,0, D,1

Підсумки розрахунків приведені значеннями с1  D  на рисунку 5 кривою, яка
позначена точками і тире. При цьому, спостерігається суттєве покращення значень
завадостійкості ССЦ БМ при відпрацюванні особовим складом БМ режиму АС по





3
6
постановнику завад. Так було –  с 0, 25;1;5  10 ;1  2, 45  10 (перша крива, рис. 5) і стало





– с1 5  103  0, 48 . Вказаний підхід дозволяє вести вогонь о/с навіть при потужності завад
по радіолокаційному каналу ССЦ БМ у 100 Вт на МГц.
Висновки
Таким чином, за прийнятими вхідними інформаційними параметрами і технічними
характеристиками ССЦ БМ визначено її граничну чутливість та відношення з/ш у цьому РЛ
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каналі. Введено обмеження с/ш на основі границь Крамера-Рао у 30 дБ.
Отримано для стрільби на фоні завад слабкої щільності і режиму самоприкриття ТЦ
відношення с/ш 35,8 разів. Розраховано значення СКВ ПНР у залежності від дальності до точки
зустрічі ракети з ТЦ у ЗУ. Враховані конструктивні особливості ЗРК МД.
За прийнятими величинами систематичної складової та СКВ ПНР отримані значення
умовних ймовірностей ураження ТЦ на рівні ~ 0,7, а при слабких завадах ~ 0,37. Знайдені
значення коефіцієнта завадостійкості ССЦ, при завадах слабкої щільності ~ 0,53 та
подавляючої – ~ 2,1·10-3. Останнє зводить на ненець стрільбу ракетами по ТЦ.
Розглянуто стрільбу ракетами при узятті ТЦ на АС сигналів постановника завад.
Визначені величини СКВ ПНР та умовні ймовірності ураження постановника завад по РЛ
каналу ССЦ від 0,08 до 0,44.
Показана доцільність стрільби чергою з двох ракет. Якщо постановник завад
випромінює 100 Вт/МГц у режимі самоприкриття і о/с БМ взяв його на АС, то коефіцієнт
завадостійкості підвищується до 0,48 на дальності ~ 5 км. Це дозволяє вести стрільбу ракетами
по ТЦ з високою ефективністю.
Отже, запропонована часткова модель визначення показника завадостійкості станції
супроводження цілі ЗРК МД. Наведена часткова модель дозволяє аналітичним способом
провести оцінювання значень умовних ймовірностей ураження ТЦ у різноманітних умовах.
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A PRIVATE MODEL OF INDEX IS A HINDRANCE OF STABILITY OF THE STATION OF
ACCOMPANIMENT OF AIM OF ZENITHAL ROCKET COMPLEX OF SHORTER-RANGE
V. Kudryashov, O. Kolomiitsev, A. Artemenko, R. Oliynik, Y. Zhivetc, O. Shumigay
Protecting from the action of radio of hindrances on the elements of zenithal rocket complex of shorter-range
is one of important problems, that requires modern approach for her decision. Presently, influence of active hindrances
is certain yet not enough on possibilities of armament on the defeat of air aims. In the article the analysis of influence of
hindrances of different closeness is conducted on the station of accompaniment of aims of fighting machine of zenithal
rocket complex shorter-range. The partial model of determination of index is offered hindrance of stability of the station
of accompaniment of aim of zenithal rocket complex of shorter-range. The brought partial model over allows an
analytical method to conduct the evaluation of values of conditional hit of model aim probabilities under various
conditions. Mathematical calculations are conducted for: amplification of aerial of accompaniment of aim of fighting
machine and aerials factors hindrance of producer; powers of hindrances on the entrance of accompaniment of aim of
fighting machine; to the maximum sensitiveness of accompaniment of aim of fighting machine and relations
hindrance/noise in the radio-location channel of accompaniment of aim; standard deviation of error of aiming of rocket
depending on distance to the point of meeting of rocket with an aim in the zone of defeat taking into account influence
of hindrances on the radio-location channel of accompaniment of aim of fighting machine; probabilities of passing of
rocket in the «tube» of the set radius and conditional hit of aim probability at firing by one rocket; coefficient of
зпомеха stability of accompaniment of aim of fighting machine; to conditional hit of aim probability hindrance of
producer at firing by two rockets. On the accepted entry informative parameters and technical descriptions of
accompaniment of aim of fighting machine certainly her maximum sensitiveness and relation hindrance/noise in this
radio-location channel. On results mathematical calculations (mathematical design) corresponding charts that over is
brought are got. From charts it is possible to define high efficiency of firing rockets on a model (air) aim.
Keywords: an index is a hindrance of stability, partial model, efficiency of firing, station of accompaniment of
aim, fighting machine, zenithal rocket complex.
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Лаппо І.М., Добришкін Ю.М., Червотока О.В., Геращенко М.О. Державний науководослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
ЛАБОРАТОРНО-ВИПРОБУВАЛЬНОЇ БАЗИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Світова практика створення, модернізації зразків озброєння та військової техніки передбачає
проведення у процесі їх життєвого циклу, багаточисельних випробувань, перевірок та оцінок поточного
технічного стану.
Завдання організації та проведення випробувань, зокрема механічних, електричних та кліматичних, у
Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
покладене на науково-дослідну лабораторію, що входить до складу науково-технічного комплексу вимірювань.
На сьогоднішній день лабораторія обладнана не в повному обсязі сучасним випробувальним обладнанням. Тому
гостро постає завдання щодо обґрунтування шляхів розвитку та забезпечення науково-дослідної лабораторії
випробувальним обладнанням для проведення механічних, електричних та кліматичних випробувань зразків
озброєння та військової техніки.
Метою статті є визначення перспективних шляхів розвитку лабораторно-випробувальної бази
Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки з
врахуванням сучасного розвитку зразків озброєння та військової техніки.
Під час проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи обробки та систематизації
інформації, зокрема системний аналіз та синтез організаційно-технічних систем.
Проведено аналіз особливостей організації та проведення механічних, електричних та кліматичних
випробувань на підприємствах оборонно-промислового комплексу України.
Встановлено, що основою випробувань, окрім законодавчих актів та нормативно-технічних
документів, є наявність сучасної лабораторно-випробувальної бази, оскільки без засобів вимірювань та
випробувань неможливо переконатися в стійкості, міцності та тривкості зразків озброєння та військової
техніки до впливу зовнішніх чинників.
Наведено пропозиції щодо закупівлі випробувального обладнання для забезпечення випробувань за
напрямом механічних, електричних і кліматичних випробувань Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
Ключові слова: випробування; випробувальна лабораторія;
випробування; кліматичні випробування; нормативні документи.

випробувальне

обладнання;

механічні

Постановка проблеми. Одним із заходів підвищення рівня обороноздатності держави
є оснащення Збройних Сил України (ЗС України) сучасним озброєнням та військовою
технікою (ОВТ). Світова практика створення, модернізації зразків ОВТ передбачає
проведення у процесі їх життєвого циклу багаточисельних випробувань, перевірок та оцінок
поточного технічного стану, як виробів у цілому так і їх складових частин. Ці роботи
орієнтовані на приведення зразків ОВТ до безпечного та надійного працездатного стану, а також
скорочення ризиків у процесі їх експлуатації та зберігання.
Оцінити кількісні показники характеристик ОВТ (нових, модернізованих, яким
продовжується ресурс, які закуповуються) можливо лише при наявності сучасної
лабораторно-випробувальної бази ЗС України, яка, на жаль, на сьогоднішній день не
відповідає вимогам сучасного рівня технічних можливостей зразків ОВТ, які ґрунтуються на
поєднанні новітніх досягнень науки, розвитку технологій та практичного досвіду.
У зв’язку з чим, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2017
№ 786 ―Про утворення Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки‖, здійснюються заходи щодо оснащення його лабораторновипробувальної бази з урахуванням вимог сучасного розвитку новітніх технологій та досвіду
провідних країн світу, зокрема країн-членів НАТО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні науково-технічні задачі та проблеми
теорії випробувань, які притаманні кожному етапу випробувань та пов’язані з розробкою та
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дослідженням випробувальних зразків, випробувального обладнання та процесу випробувань
досить детально розглянуто у фаховій літературі [1-4]. Проте, в даних роботах не розглядається
специфіка проведення випробувань зразків ОВТ відповідно особливостей її застосування. Згідно
[5] питання проведення випробувань окремих категорій озброєння висвітлювалось у роботах
наступних науковців: В. О. Лоторєва, О. С. Марченко, В. П. Хоменко, В. Г. Федорова, О. М.
Піджаренко та ін. У даних наукових працях досліджувалась загальна система озброєння та
особливості її розвитку.
Науково-технічне забезпечення випробувань здійснюється шляхом використання
комплексу стандартів, що визначають основи випробувань, системи розробки та можливості
серійного випуску. Питання нормативно-технічного забезпечення у сфері оборони
розглянуто в роботах [6-11], де зазначено, що основна діяльність з випробувань ОВТ
регламентується міждержавними стандартами (ГОСТ В), національними стандартами на
продукцію військового призначення (ДСТУ В), військовими стандартами (ВСТ),
військовими доповненнями до національних стандартів (ДСТУ ВД). Проте, значна частина
цих нормативних документів не враховує актуальні потреби із забезпечення
обороноспроможності, не відповідає сучасному рівню розвитку науки й техніки, не враховує
новітніх технологій щодо створення сучасних зразків ОВТ, потребує перегляду, зміни або
скасування. Таким чином, нагальною є проблема переходу від радянської системи
стандартизації до адаптованої до вимог НАТО нової системи нормативного забезпечення
всіх етапів життєвого циклу зразків ОВТ.
Метою статті є визначення перспективних шляхів розвитку лабораторновипробувальної бази Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки (далі – ДНДІ ВС ОВТ) з врахуванням сучасного розвитку
зразків ОВТ.
Під час проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи обробки та
систематизації інформації, зокрема системний аналіз та синтез організаційно-технічних систем.
Основний матеріал. Основною формою оцінки відповідності зразків ОВТ є
випробування. ДНДІ ВС ОВТ є головною спеціалізованою науково-дослідною установою з
проведення випробувань нових (дослідних, модернізованих, модифікованих) зразків ОВТ з
оцінкою їх бойових, технічних, експлуатаційних та інших характеристик.
Одним із завдань ДНДІ ВС ОВТ є проведення випробувань зразків ОВТ на стійкість
до впливу зовнішніх різноманітних чинників, механічних ударів, вібрації, що потребує
оснащення відповідним випробувальним обладнанням із урахуванням відповідності
стандартам НАТО щодо механічних, електричних та кліматичних впливів, оцінки
відповідності (сертифікації) конструкційних матеріалів, елементної бази радіотехнічного та
електронного обладнання, фізико-хімічного аналізу вибухових речовин, захисних
властивостей зразків броні та засобів індивідуального захисту, електромагнітної сумісності,
бортових інформаційно-вимірювальних систем та телеметрії.
В існуючій організаційно-штатній структурі ДНДІ ВС ОВТ за напрямом вимірювань під
час лабораторних випробувань ОВТ, в інтересах всіх складових сил оборони, функціонує науковотехнічний комплекс вимірювань, до складу якого входять науково-дослідні відділи та
випробувальні лабораторії, зокрема науково-дослідна лабораторія механічних, електричних та
кліматичних випробувань.
Згідно із засадами розвитку науково-дослідної лабораторії найбільш актуальним є
випробування стосовно перевірки надійності функціонування зразків ОВТ, оскільки
встановлюється ефективність працездатності зразка відповідно до умов експлуатації:
визначаються якісні характеристики використання за призначенням, можливість
функціонування в умовах впливу окремих факторів навколишнього середовища, надійність
виконання складових вузлів та механізмів у результаті тривалої експлуатації [12].
Однією з основних задач, що розв’язуються під час випробувань, є оцінка відповідності
об’єкта випробування вимогам нормативно-технічних документів щодо експлуатаційних
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характеристик. Перш ніж приступати до планування випробування та вибору класу
випробувального обладнання необхідно знати:
а) умови експлуатації об’єкта випробувань (рівні діючих навантажень, напруженодеформований стан, температура, вологість, наявність впливу агресивних середовищ,
сонячного випромінювання);
б) режими силових впливів (статичний або динамічний, короткочасний або тривалий,
постійний або циклічний).
Умови експлуатації зразків ОВТ передбачають можливість їх використання під дією
різних кліматичних чинників, тобто безпосереднє використання при зниженій або
підвищеній температурі навколишнього середовища. Зразок ОВТ має зберігати
працездатність під час впливу атмосферних опадів, підвищеної вологості та концентрації
пилу. Встановлення відповідності за вказаними вимогами проводиться в лабораторних
умовах з використанням відповідних кліматичних камер, де зразок ОВТ піддається впливу як
зниженої, так і підвищеної температури, вологості, тиску. Лабораторні випробування
проводяться в максимально жорстких умовах з урахуванням більш агресивних впливів для
встановлення не лише працездатності зразка випробування, а також і надійності [5, 12].
На даний час в Україні існує обмежена кількість випробувальних лабораторій, які
оснащені сучасним випробувальним обладнанням для проведення випробувань зразків ОВТ,
зокрема, на вплив механічних, електричних і кліматичних чинників. Тому, випробування
зразків ОВТ виконуються із залученням лабораторно-випробувальної бази підприємств
України, науково-дослідних установ Міністерства оборони України. Зокрема, випробування
зразків боєприпасів виконуються з залученням відокремлених підрозділів, а саме:
відокремленого відділу технічного контролю за якістю боєприпасів військової
частини А2192 (смт. Макарів);
відокремленого балістичного відділу, розміщеного на території Павлоградського
механічного заводу ДП ―ВО ―ПМЗ ім. О.М. Макарова‖ на базі артилерійського стрілецького
полігону, де проводяться балістичні випробування з залученням, за необхідності, виробничої
бази підприємства.
Проте, кожний окремий підрозділ має обмежені можливості, що унеможливлює
всебічне охоплення та узагальнення результатів випробувань. Відсутність в ЗС України
єдиного центру з керівництва і координації випробувань зразків ОВТ значно ускладнює
організацію проведення та забезпечення випробувань, а також доведення технічного рівня
лабораторно-випробувальної бази до вимог сучасності, у тому числі з урахуванням
стандартів НАТО.
Так, на даний час під час проведення випробувань боєприпасів виникають певні
проблемні питання, які потребують нагального вирішення, а саме неможливість застосування
зразків боєприпасів для калібрів більше 14,5 мм під час проведення кліматичних випробувань.
В цілому питання діяльності випробувальних лабораторій за напрямом боєприпасів
потребує окремого рішення з боку керівництва ЗС України. Відповідно до завдань Державної
цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної
хімії на період до 2021 року, Положень Дорожньої карти Україна-НАТО з обороннотехнічного співробітництва та на виконання рішення за результатами 26-го засідання
Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва,
Міністерством оборони України прийнято рішення для виконання завдань з питань науковотехнічного супроводження розробок, проведення випробувань, оцінки й контролю якості
боєприпасів, відпрацювання нормативних правових та технічних документів, впровадження
принципів (стандартів), що використовуються у державах-членах НАТО.
Крім того, необхідність належного обладнання та оснащення засобами вимірювальної
техніки лабораторно-випробувальної бази ДНДІ ВС ОВТ окремо визначалась у роботі
Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва та було
запропоновано до реалізації деякі напрямки взаємодії щодо отримання технічної допомоги.
Для забезпечення випробувань зразків ОВТ, в тому числі артилерійських боєприпасів
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калібру 60 мм, 82 мм, 120 мм, 152 мм, здійснюються заходи щодо закупівлі основного
випробувального обладнання за напрямками діяльності лабораторій з оцінки механічних,
кліматичних впливів, елементної бази радіоелектронного обладнання, боєприпасів та фізикохімічного аналізу вибухових речовин.
Отже, від укомплектованості та оснащення лабораторно-випробувальної бази ДНДІ ВС ОВТ
залежить об’єктивність та достовірність результатів випробувань зразків ОВТ. З метою визначення
можливих шляхів подальшого розвитку випробувального обладнання механічних, електричних та
кліматичних лабораторій та обґрунтування пропозицій щодо його складу було проаналізовано:
зразки ОВТ, які досліджуються під час проведення механічних, електричних та кліматичних
випробувань; види випробувань параметрів зразків ОВТ, характеристики точності об’єктів
випробувань; сучасне випробувальне обладнання вітчизняного та іноземного виробництва. Види
випробувань, що підтверджують характеристики зразків ОВТ, наведені на рисунку 1.

Рис. 1. Види випробувань зразків ОВТ
Необхідність оснащення науково-дослідної лабораторії механічних, електричних та
кліматичних випробувань випробувальним обладнанням для визначення та перевірки
характеристик ОВТ підтримано:
Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних
Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Десантно-штурмових військ
Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
на засіданні секції Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України за військовотехнічною проблематикою;
на нарадах з представниками структурних підрозділів Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України, органів постачання (служб забезпечення) Збройних
Сил України.
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Аналіз основних проблемних питань оснащення лабораторно-випробувальної бази
ДНДІ ВС ОВТ свідчить, що потреба та номенклатура обладнання є одиночною, яка не
застосовується бойовими частинами, але вимагається діяльністю окремої спеціалізованої
випробувальної науково-дослідної установи для підтвердження та обґрунтування висновків
під час випробувань зразків ОВТ.
На основі проведеного аналізу представлені пропозиції щодо оснащення науководослідної лабораторії механічних, електричних та кліматичних випробувань необхідним
різнотипним обладнанням, які наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Пропозиції щодо оснащення випробувальним обладнанням НДЛ механічних,
електричних та кліматичних випробувань ДНДІ ВС ОВТ

Найменування
№ випробувальз/п
ного
обладнання

1

1

2

Вібростенд
електродинамічний

Установка на
діяння
2
лінійного
прискорення

3

Призначення

Пункт нормативного
документу та його
назва, який визначає
необхідність наявності
випробувального
обладнання для
проведення
вимірювань

3
4
Обладнання для механічних випробувань

Ударний
стенд

5

Копер
ударний

5

Амплітуда
прискорення:
до
Проведення випробувань
2
п. 2, 3, 4, 7, 8
300 м/с (30 g);
на стійкість до впливу
ГОСТ В 20.57.305-76,
похибка:
± 10 %;
усіх видів вібраційних
ГОСТ В 20.39.304-76 Частота: від 3 Гц до
впливів
3000 Гц, похибка: ± 2
%
Проведення випробувань
п. 15, 16
Прискорення:
на стійкість до впливу
лінійного перевантаження ГОСТ В 20.57.305-76, до 196 м/с2 (20 g),
ГОСТ В 20.39.304-76
похибка: ± 10 %
при постійному
прискоренні

Стенд
Проведення випробувань
п. 10 ГОСТ В
імітації
на міцність під час
20.57.305-76,
транспортутранспортування
ГОСТ В 20.39.304-76
вання

4

Основні технічні
характеристики, які
Кільнеобхідно вимірювати кість, од.
(відтворювати)

Пікове ударне
прискорення: до
750 м/с2 (75 g);
похибка: ± 20 %

Пікове ударне
Проведення випробувань
прискорення: до
на ударну міцність і
п. 5, 9, 13
1470 м/с2 (150 g),
тривкість під час впливу
ГОСТ В 20.57.305-76, похибка: ± 20 %;
багаторазових ударів, а
ГОСТ В 20.39.304-76 Тривалість імпульсу:
також на міцність під час
від 0,2 мс до 20 мс,
транспортування
похибка: ± 2 %
Пікове ударне
прискорення: до
Проведення випробувань
1470 м/с2 (150 g),
на стійкість до
ГОСТ В 20.39.304-76 похибка: ± 20 %;
одиночного удару
Тривалість імпульсу:
від 0,2 мс до 20 мс,
похибка: ± 2 %
71
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1

2

3

Продовження таблиці 1
5
6

4

ЕлектродиАмплітуда прискорення:
Проведення випробувань
намічний
до 49 м/с2 (5 g)
на міцність та тривкість
6 малогабаритГОСТ В 20.39.304-76
похибка: ± 10 %;
до впливу усіх видів
ний
Частота: від 10 Гц до 50
вібрації
вібростенд
Гц, похибка: ± 5 %

1

Обладнання для кліматичних випробувань
Інтенсивність дощу
Проведення випробувань
(5±2) мм/хв.;
7 Камера дощу
на вплив дощу та
ГОСТ В 20.57.306-76 нерівномірність дощу ± 4
краплезахищеність
мм/хв.;
похибка (1 ± 2) мм/хв.
Проведення випробувань
на стійкість до
Діапазон температур: від
Камера
підвищеної, пониженої
п. 2, 3, 4
мінус 75оС до +100 оС;
8 тепла/холоду температури повітря, на ГОСТ В 20.57.306-76,
похибка: ± 2 оС
та вологи
одночасну дію
ГОСТ В 20.39.304-76
Відносна вологість:
температури і підвищеної
100 %; похибка: ± 3 %
вологості
9

Камера
соляного
туману

1

Дисперсність
(1-10) мкм
(95 % крапель);
похибка: ± 2 %

1

Температурний діапазон:
від мінус 75С до
+100С;
похибка: ± 2 оС.
Відносна вологість:
100 %; похибка: ± 3 %

1

Проведення випробувань
Температурний діапазон:
п. 6
на стійкість до
ГОСТ В 20.57.306-76 від мінус 70 С до + 180
підвищеної, пониженої
С; похибка: ± 2 оС
температури повітря

1

Проведення випробувань
п. 13
на стійкість до впливу ГОСТ В 20.57.305-76,
соляного туману
ГОСТ В 20.39.304-76

Кліматична
Проведення випробувань
камера для
п. 6
на вплив температури,
10 випробувань
ГОСТ В 20.57.306-76
вологості та зниженого
в умовах
атмосферного тиску
зміни тиску
Кліматична
11 камера серії
SE

1

Проведення випробувань
на стійкість до
підвищеної, пониженої
п. 2, 3, 6
Термобаро12
температури повітря, на ГОСТ В 20.57.306-76
камера
одночасну дію
ГОСТ В 20.39.304-76
температури і зниженого
тиску
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Діапазон температур:
від мінус 70 оС
до +100 оС
похибка: ± 1,5 оС
Тиск: 1,5 мм рт. ст;
похибка: 0,2 мм рт. ст.
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Завершення таблиці 1
1

13

2

3

4

5

Вологість відносна
знижена 50 %;
Проведення
швидкість циркуляції
випробувань на
повітря:
стійкість до впливу
п. 12
0,5 м/с -1 м/с
Камера піску
піску і пилу в
ГОСТ В 20.57.305-76,
(статичний пил);
та пилу
статичному та
ГОСТ В 20.39.304-76
10 м/с -15 м/с
динамічному режимі
(динамічний пил),
масова концентрація:
3 г∙м-3 (статичний пил);
5 г∙м-3 (динамічний пил)

6

1

Обладнання для електричних випробувань

14

Аналізатор
стану ізоляції
трансформаторів

15

Випробування
ізоляції змінною
синусоїдальною
напругою частотою
Випробувальна
Універсальна
п. 6
50 Гц і випрямленою
напруга від 0,5 кВ до
пробійна
ГОСТ В 20.57.310-76
напругою негативної
45 кВ,
установка
полярності, яка
похибка 0,5 %
регулюється у межах
0-10 кВ з вихідним
струмом до 10 мА

Перевірка стану
ізоляції

п. 8
ГОСТ 3484-77

Діапазон ємності:
10 пФ-100 мФ;
похибка:
0,5 % +1 пФ

1

1

Наявність лабораторно-випробувальної бази ДНДІ ВС ОВТ, оснащеної сучасним
лабораторним випробувальним обладнанням дозволить: суттєво підвищити якість оцінки та
обґрунтування висновків щодо ОВТ; зменшити матеріально-технічні витрати та скоротити
терміни проведення випробувань ОВТ; зекономити бюджетні кошти на щорічні роботи з
продовження призначених показників ОВТ.
Можливими шляхами удосконалення та подальшого розвитку лабораторновипробувальної бази ДНДІ ВС ОВТ є:
отримання випробувального обладнання зі складів відповідних служб забезпечення;
отримання випробувального обладнання в якості матеріально-технічної допомоги країнамичленами НАТО;
закупівля сучасного випробувального обладнання вітчизняного виробництва та
провідних країн світу за Державним оборонним замовленням та Планом утримання та
розвитку ЗС України.
Перевагою першого шляху є те, що його реалізація не потребує фінансових ресурсів.
Але, на жаль, необхідне випробувальне обладнання відсутнє на складах служб забезпечення.
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Висновки. У результаті проведених досліджень отримано наступне:
1. Проведено аналіз особливостей організації та проведення механічних, електричних та
кліматичних випробувань на підприємствах оборонно-промислового комплексу України.
Встановлено, що з урахуванням досвіду проведення випробувань передових країн
світу, розвиток лабораторно-випробувальної бази Збройних Сил України має ґрунтуватись
на наступних ключових засадах: зосередження функцій з керівництва завданнями з оцінки
зразків озброєння та військової техніки в одній установі; збереження та спільне
використання наявного наукового потенціалу та матеріально-технічної бази за єдиними
планами; скорочення витрат ресурсів за рахунок їх спрямування на розвиток об’єднаного
спеціалізованого підрозділу та спільної матеріально-технічної бази, замість витрат на аналогічні
цілі для різних підрозділів.
2. Проведено аналіз проблемних питань організації та проведення механічних,
електричних та кліматичних випробувань в ЗС України та можливих шляхів їх вирішення.
Встановлено, що основою випробувань, окрім законодавчих актів та нормативнотехнічних документів, є наявність сучасної лабораторно-випробувальної бази, оскільки без
засобів вимірювань та випробувань неможливо переконатися в стійкості, міцності та
тривкості зразків озброєння та військової техніки до впливу зовнішніх чинників.
3. Наведено обґрунтування потреби у закупівлі випробувального обладнання для
забезпечення стабільної роботи науково-дослідної лабораторії механічних, електричних і
кліматичних випробувань науково-дослідного відділу лабораторних випробувань науковотехнічного комплексу вимірювань.
Встановлено, що оснащення лабораторно-випробувальної бази ДНДІ ВС ОВТ
можливе за рахунок закупівлі випробувального обладнання в рамках Державного
оборонного замовлення, Плану утримання та розвитку ЗС України та матеріально-технічної
допомоги країнами-членами НАТО.
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PERSPECTIVE WAYS OF DEVELOPMENT OF THE LABORATORY TESTING FACILITIES OF
THE ARMED FORCES OF UKRAINE
I. Lappo, Y. Dobryshkin, M. Herashchenko, О. Chervotoka
The world practice of creating and modernizing specimens of armament and military equipment envisages carrying out
numerous tests, checks and evaluations of the current technical conditions throughout the life cycle.
The task of organizing and carrying out of tests, in particular mechanical, electrical and climatic, at the State
Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification is entrusted to the scientific
research laboratory that is a part of the scientific and technical complex of measurements of the Institute. Currently, the
laboratory is not fully equipped with modern testing equipment. Therefore, the task of justification of the ways of
development and providing the laboratory with test equipment for conducting mechanical, electrical and climatic tests
of armament and military equipment specimens is urgent.
The purpose of the article is to determine the perspective ways of development of the laboratory-testing
facilities of the State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification taking
into account the modern development of armament and military equipment specimens.
During the research general scientific methods of processing and systematization of information, in particular
system analysis and synthesis of organizational and technical systems were applied.
The peculiarities of the organizing and conducting mechanical, electrical and climatic tests at the enterprises
of the defense-industrial complex of Ukraine were analyzed.
It was established that the basis of testing, in addition to legislative acts and technological normative
documents, is the availability of a modern laboratory testing base, since without the means of measurement and testing
it is impossible to ascertain the stability, sustainability and durability of armament and military equipment specimens to
the influence of external factors.
The proposals for the purchase of the test equipment for ensuring tests in the direction of mechanical,
electrical and climatic tests of State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and
Certification are given.
Keywords: tests; testing laboratory; test equipment; mechanical tests; climatic tests; normative documents.
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ
ЗЕНІТНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ЧАСТИНИ)
У статті акцентовано увагу на вирішенні завдання оцінювання живучості системи управління вогнем.
Показано шляхи рішення цього завдання за рахунок використання певних методик, за допомогою яких можливо
провести аналіз чинників, що впливають на живучість системи управління вогнем. Запропонована методика
оцінювання живучості системи управління вогнем враховує динаміку її функціонування, вплив можливих
заходів щодо підвищення живучості на її рівень, враховує різні варіанти нанесення ударів противником та дає
можливість провести порівняльний аналіз пропозицій щодо забезпечення необхідного рівня живучості системи
в штабах (органах військового управління) в ході планування та ведення бойових дій.
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Постановка проблеми
Управління вогнем має на меті повне використання можливостей створеної системи
вогню зенітного підрозділу (частини), кінцевим завданням якої є знищення повітряних цілей.
Однією з основних умов успішного виконання поставлених завдань, в ході ведення бойових
дій, є забезпечення живучості системи управління вогнем.
Оцінювання живучості системи управління вогнем є актуальним науково-практичним
завданням при плануванні та розгортанні системи протиповітряної оборони в різних ланках
управління. Зі складністю вирішення цього завдання зіштовхнуються посадові особи штабів
(органів військового управління), як під час планування бойових дій (операції) так і в ході
функціонування розгорнутої системи управління вогнем під впливом зовнішних факторів.
З метою розробки обґрунтованих пропозицій та порівняння прийнятих рішень щодо
підвищення живучості системи управління вогнем необхідна модель, яка б характеризувала
живучість системи впродовж певного відрізку часу. Ця модель є основою для розробки
методики оцінювання живучості. Час, за який оцінюється живучість системи доцільно
обирати в межах 0  t  tср , де tср – середній час перебування елементів системи управління
вогнем на позиціях.
Отже, метою статті є розробка методики оцінювання живучості системи управління
вогнем в ході ведення бойових дій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Аналіз останніх публікацій щодо проблеми живучості свідчить, що дослідження цього
напрямку не припиняються.
У роботах [1-3] основна увага приділяється визначенню можливостей противника
щодо викриття систем озброєння засобами розвідки і безпосереднього їх вогневого
ураження, при цьому в запропонованих методиках недостатньо враховується вплив чинників
щодо підвищення живучості на ї рівень та фактор часу.
© Мегельбей В.В., Кравченко С.О., Іценко Д.С., Олійник Р.М., Цілина С.В., 2020
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Ряд робіт [4-6] присвячені розробці методик оцінювання живучості засобів
протиповітряної оборони (ППО), з урахуванням часу ведення бойових дій, спираючись на
метод моделювання за схемою марковських випадкових процесів. Даний підхід може дати
досить точні оцінки живучості в ході наукових досліджень, але, разом з тим, його
використання в штабах (органах військового управління) під час підготовки і ведення
бойових дій (операцій) викликає значні труднощі у відповідних посадових осіб.
У роботі [7] запропонована досить проста методика для оцінювання живучості засобів
ППО в ході ведення бойових дій, в якій враховуються можливості щодо її підвищення.
Основна увага приділяється оцінюванню живучості засобів ППО, тому в даній методиці
необхідні уточнення деяких положень щодо визначення імовірності ураження елементів
системи управління вогнем.
Виклад основного матеріалу
При аналізі чинників, які впливають на живучість системи управління та розробку
обґрунтованих пропозицій щодо її підвищення, будемо спиратися на методику оцінювання
живучості сил і засобів ППО, запропоновану в роботі [7]. Як відомо [8], живучість
характеризується можливостями системи управління зберігати або швидко відновлювати
свою боєздатність в умовах застосування противником різних засобів ураження. В якості
показника ступеню збереження боєздатності системи управління можливо використовувати
імовірність не ураження елементів системи управління вогнем противника за час t [7]:
t
tц

P(t )  (1  Pц ) ,

(1)

де tц – тривалість циклу ―розвідка-ураження‖ засобу вогневого ураження противника;
Рц – імовірність ураження елементів системи управління за час tц.
З метою визначення величин tц та Рц розглянемо основні можливі моделі удару
противником на елементах пункту управління.
Перша модель – удар наноситься авіацією. У цьому випадку, за час циклу ―розвідкаураження‖ tц1, противник має провести розвідку цілей, підготовку і передачу даних про
виявлені цілі (цілевказівка), прийняти рішення про застосування авіації, здійснити політ
авіації в район цілі, здійснити безпосереднє виявлення визначених цілей і нанести удар. У
такому випадку час tц можна представити у вигляді суми відповідних проміжків часу:

tц1  t р  tЦВ  tп  t у ,

(2)

де tp – час, необхідний для виявлення цілей (елементів системи управління) з заданою
імовірністю для нанесення удару;
tЦВ – час на підготовку та передачу цілевказівки;
tп – час підготовки та польоту авіації в район виявлених цілей;
tу – час безпосереднього пошуку (допошуку) цілей у заданому районі і нанесення ударів по
них.
Друга модель – удар наноситься розвідувально-ударним (розвідувально-вогневим)
комплексом (РУК (РВК)), артилерійським вогнем. У такому випадку, за час tp здійснюється
розвідка цілей, як правило, за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), за час tЦВ
передача даних цілевказівки, за час tпід здійснюється підготовка даних для ведення вогню
(пуску ракет) та за час tу здійснюється нанесення удару (політ ракет або снарядів до цілей).
Отже, тривалість циклу ―розвідка-ураження‖ для другої моделі складає:
tц 2  t р  tЦВ  tпід  t у .
(3)
Аналіз складових циклу ―розвідка-ураження‖ першої і другої моделей удару
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противника показує, що за інших рівних умов час підготовки і польоту авіації в район
виявлених цілей (tп) та час нанесення удару по цілям (tу) для першої моделі перевищують
відповідні часові інтервали (tпід і tу) другої моделі. Відповідно, можна вважати, що tц1
tц2.
Зважаючи на те, що пункти управління розгортаються, як правило, в районах, які
знаходяться в межах досяжності РУК (РВК) противника, доцільно вважати, що друга модель
нанесення удару по елементам системи управління вогнем буде пріоритетною під час
прийняття рішення противником на вогневе ураження.
Розглянемо імовірність ураження елементів системи управління за час tц. Для
прийнятих моделей значення Рц може бути визначене як добуток імовірностей [7]:


 Pв Pм PРЦВ Pур , для першої моделі;
.
Pц  
P
P
P
,
для
другої
моделі
,

в
м
ур


(4)

де Рв – імовірність виявлення елементів системи управління ЗРП противником за цикл
пошуку (при первинному пошуку);
Рм – імовірність невиходу (не здійснення маневру) елементів системи управління з-під удару
противника;
РРЦВ – імовірність виявлення цілі авіацією противника в заданому районі при
безпосередньому пошуку (допошуку), (імовірність реалізації цілевказівки);
Рур – імовірність ураження елементів системи управління засобами противника.
Для оцінки величин Рв і РРЦВ скористаємося виразом [7]:

P

(1  К м ) W
,
1  

(5)

де Км – ступінь маскування елементів системи управління від різних видів розвідки
противника;
W – імовірність виявлення елементів системи управління противником за цикл розвідки;
η – кількість хибних позицій елементів системи управління, що припадають на одну реальну;
ξ – ступінь правдоподібності хибних позицій.
Значення імовірності невиходу (не здійснення маневру) елементів системи управління
з-під удару противника може бути визначене за формулами [7]:

t

1  t , при t  t p  t з ;
ср

Pм  
,
t  t p t з
 t  t p  t з tcp t p tз
e
, при t  t p  t з ,
 t
cp


(6)

де t – час від моменту виявлення елементів системи управління до нанесення по них удару;
tср – середній час перебування елементів системи управління на позиціях;
tр – час розгортання елементу системи управління;
tз – час згортання елементу системи управління.
Імовірність ураження елементів системи управління засобами противника, в
загальному випадку, визначається залежністю [9]:
n

Pур (n)   Rn,mG (m) ,
m 0

де Rn,m – імовірність влучання в ціль рівно m пострілами (пусками) при n пострілах;
G(m) – закон ураження цілі.
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На озброєнні пунктів управління зенітних підрозділів (військових частин), в
основному, знаходяться не броньовані зразки техніки. Це, як правило, вантажні автомобілі з
кунгами, які мають дюралюмінієву обшивку, що легко пробивається осколками та кулями.
Зважаючи на це, будемо рахувати, що всі авіаційні засоби ураження, засоби ураження
реактивної та ствольної артилерії по відношенню до елементів системи управління вогнем
мають надлишкову потужність руйнівної дії і для ураження елементу системи управління
достатньо k влучань засобів ураження. У такому випадку, закон ураження цілі може бути
представлений у вигляді ступінчатого закону ураження [9]:

0, при m  0;
G  m  
1, при m  k .

(8)

Для ступінчатого закону ураження імовірність ураження цілі дорівнюватиме
імовірності не менше k влучань в ціль:
Pур (n)  Rn,k .
(9)
Коли постріли незалежні один від одного, значення Rn,k можна обчислити за
формулою [9]:
n

Rn,k  P  m  k    Cnm p m (1  p)nm ,

(10)

mk

де р – імовірність влучання в ціль при одному пострілі.
Для першої моделі, як правило, характерне прицілювання по конкретному об'єкту
елемента системи управління (наприклад, радіолокаційній станції). У такому випадку, для
приблизних розрахунків можна прийняти імовірність влучання в ціль як імовірність
влучання в коло з радіусом r і центром розсіювання, що співпадає з центром кола [3, 7]:
r 2 (1 Kінж )
(11)
2 2
,
p 1 e
де r – радіус кола, в яке необхідно влучити, як правило, дорівнює радіусу ураження
боєприпасу;
Кінж – коефіцієнт, що враховує інженерне обладнання позицій;
σ – середньоквадратичне відхилення боєприпасу.
Друга модель, як правило, передбачає ураження певної площі. При рівномірному
розподілі влучань по площі елементу системи управління імовірність його ураження може
бути приблизно оцінена за виразом [3, 7]:

Pур  n   1  e n ,

(12)

де µ – математичне очікування долі ураженої площі цілі при одному пострілі, яка
обчислюється за формулою:



S ур
Sц

,

(13)

де S ур – математичне очікування ураженої площі цілі при одному влучанні;
Sц – площа цілі.
При обчисленні математичного очікування ураженої площі елементу системи
управління при одному влучанні будемо вважати, що площа цього елементу (або його
складова частина) апроксимується рівновеликим прямокутником зі сторонами Цx і Цy. Зона
ураження при влучанні замінюється рівновеликим прямокутником із сторонами Lx і Ly.
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Напрямки координатних осей вибираються паралельно головним осям еліпса розсіювання
точок влучання [3].
Як правило, зона ураження одного пострілу апроксимується колом з радіусом r. У
такому випадку

Lx  Ly  r   1,772r .

За таких допущень математичне очікування ураженої площі елементу системи
управління при одному пострілі знаходиться за формулою [3]:

S ур 

Еx E y  ˆ  x2  x  ˆ  x2  x  ˆ  x1  x  ˆ  x1  x  
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(14)

де Ех, Еу – серединні відхилення точок влучання боєприпасу;

Ц x  Lx
Ц  Lx
; x2  x
;
2
2
Ц  Ly
Ц  Ly
y1  y
; y1  y
;
2
2

x1 

x, y

– координати точок прицілювання;

ˆ  z  – інтеграл від приведеної функції Лапласа ̂  z  .
Таким чином, всі необхідні величини, які необхідні для визначення імовірності не
ураження елементів системи управління вогнем противника за час t знайдені.
Висновки
Отже, запропонована модель оцінки живучості системи управління вогнем враховує
чинники, які впливають на рівень її живучості, визначає залежність рівня живучості від часу
та враховує особливості обчислення імовірностей ураження елементів системи управління
вогнем для запропонованих моделей ударів.
Аналіз чинників, що впливають на живучість системи управління вогнем показує, що,
зважаючи на розгортання елементів системи управління у районах, які досяжні для вогню
артилерії і ударів ракетами, при нанесенні вогневого ураження противником пріоритет буде
надаватися саме цим засобам ураження.
При розробці пропозицій щодо підвищення живучості системи управління вогнем
зенітного підрозділу (частини) слід зосереджувати увагу на впровадженні організаційнотехнічних заходів спрямованих на:
збільшення часу і зменшення імовірності виявлення противником елементів системи
управління вогнем;
збільшення часу безпосереднього пошуку цілей для нанесення удару авіацією
противника в районах розгортання пунктів управління;
зменшення імовірності ураження елементів системи управління в результаті
нанесення ударів противником.
Наведена методика дозволяє аналітичним способом провести оцінювання живучості
системи управління вогнем не вдаючись до складних розрахунків.
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METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF FIRE CONTROL SYSTEM SURVIVABILITY OF
ANTIAIRCRAFT SUB-UNIT (ANTI-AIRCRAFT UNIT)
V. Mehelbei, S. Kravchenko, D. Itsenko, R. Oliynik, S. Tsilyna
The article focuses on solving the problem of assessing the survivability of a fire control system of an antiaircraft sub-unit (anti-aircraft unit). The ways of solving this problem are shown by the use of certain methods, by
which it is possible to carry out the analysis of the factors that influence the survivability of the fire control system of an
anti-aircraft sub-unit (anti-aircraft unit). Assessment of the survivability of the control system is carried out on the basis
of a model that characterizes the survivability of the system for a certain period of time. It is advisable to choose the
time for which the survivability of the system is estimated within the average time spent by the elements of the fire
control system of the anti-aircraft unit (unit) at their positions. As an indicator of survivability, the probability of nondefeat of elements of the enemy fire control system over the adopted time period is accepted. The adopted indicator is
characterized by a number of particular indicators: the probability of detection (the probability of direct detection by
enemy aircraft in a given area) of the control system elements; the probability of absenteeism of control elements from
under the attack of the enemy; the probability of defeat of the elements of the enemy assets management system In turn,
private indicators take into account the enemy’s ability to detect and strike at elements of the fire control system of an
anti-aircraft sub-unit (anti-aircraft unit), as well as the possible impact of organizational and technical measures aimed
at improving camouflage, creating false positions, and engineering support to reduce the likelihood of detection and
defeat of elements of a fire control system of an anti-aircraft sub-unit (anti-aircraft unit). The proposed methodology for
assessing the survivability of a fire control system takes into account the dynamics of its operation, the impact of
possible measures to increase survivability at its level, takes into account different options for striking the enemy and
allows a comparative analysis of proposals to ensure the required level of survivability of the system in the
headquarters (military authorities) planning and conducting combat operations.
Keywords: survivability, evaluation technique, fire control system, air defense system.
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Нікітченко В.І., Кірдей Л.М., Гордєєв С.М., Толмачов В.Ю. Державний науково-дослідний
інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ШТУРМОВОЇ АВІАЦІЇ
У статті висвітлене питання оцінки ефективності застосування літальних апаратів штурмової
авіації. Запропоновано для оцінки ефективності застосування літальних апаратів штурмової авіації
застосовувати такий показник, як ефективність літального апарату в одному вильоті. Оцінка ефективності
літального апарату в одному вильоті складається з оцінок імовірності подолання засобів протиповітряної
оборони, імовірності виявлення цілі, імовірності атаки цілі та імовірності ураження цілі. Для штурмової
авіації ефективність літального апарату в одному вильоті має поняття повної імовірності ураження цілі або
математичного очікування ураження цілі.
Ключові слова: ефективність застосування, ефективність в одному вильоті, імовірність ураження
цілі, літальний апарат, математичне очікування, штурмова авіація.

Постановка проблеми
Штурмова авіація (ША) призначена для безпосередньої авіаційної підтримки
сухопутних військ шляхом ураження нерухомих і рухомих цілей малих розмірів на полі бою
і в тактичній глибині, вдень і вночі при їх візуальній видимості.
В результаті вивчення противника при аналізі типових бойових завдань ША повинні
бути визначені найбільш характерні об’єкти для дій кожного літального апарату (ЛА) і
проведена попередня оцінка їх віддаленості від лінії зіткнення, після чого один з цих об’єктів
повинен бути вибраний в якості типової цілі для оцінки ефективності ЛА. Ураження типової
цілі ЛА з визначеною імовірністю є однією із основних складових характеристик
ефективності ЛА ША, але не в повній мірі характеризує ефективність ША.
Аналіз публікацій
В [1, 2] приведені розрахунки математичного очікування ураження кількості цілей
(долі ураження площі цілі) та можливості засобів протиповітряної оборони (ППО) по
ураженню ЛА. В [3] розглянуті характеристики різних типів авіаційних боєприпасів та
характеристики ураження ними типових наземних цілей. В [4, 5] наведені тактика
застосування ЛА ША та розрахунки ефективності бойових авіаційних комплексів. У статті
розглянуті питання оцінки ефективності застосування ЛА ША для ураження наземних цілей
з урахуванням можливостей ЛА під час виконання етапів польоту ЛА з протидією засобів
ППО та особливостей ураження цілей різними видами авіаційних боєприпасів.
Виклад основного матеріалу
При виконанні бойового завдання ЛА ША загальноприйнятим підходом є виділення
чотирьох основних етапів польоту ЛА з метою ураження наземної цілі і повернення в
зворотньому напрямку, що ідентичні між собою [4, 9].
На першому етапі польоту – від зльоту до межі виявлення бойового порядку
наземними РЛС противника та системою типу А-50 можливий раптовий удар винищувачів
противника, що здійснюють самостійний пошук цілей.
На другому етапі польоту – від межі радіолокаційного виявлення до лінії бойового
зіткнення відбувається нарощування протидій засобів ППО противника. Глибина етапу на
висоті польоту ЛА ША 200-300 м може сягати 30-50 км.
На третьому етапі польоту – від лінії бойового зіткнення до об’єкта удару
відбувається масоване використання засобів ППО по бойових порядках наших ЛА.
На четвертому етапі польоту – при діях екіпажів у районі об’єктів удару, глибиною 20
– 50 км, здійснюється: забезпечення точного виходу на об’єкт удару (розвідки); маневр для
© Нікітченко В.І., Кірдей Л.М., Гордєєв С.М., Толмачов В.Ю., 2020
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заходу (атаки цілі); нанесення удару (розвідки); вихід екіпажів на пункт зворотнього
маршруту для збору до бойового порядку і проходу на аеродром посадки зі змінами, в
порівнянні з попередніми маршрутами, з урахуванням протидії засобів ППО противника [4].
В якості бойового завдання для ША може бути, наприклад, нанесення удару ЛА
(групою літаків) по аеродрому противника, дивізіону керованих ракет тощо.
У загальному випадку, при сумісних діях засобів ППО, ймовірність подолання ППО
противника визначається як похідна імовірності подолання кожного із цих засобів [5]:
ва
за
кппо
(1)
Рппо = Рппо Рппо Рппо
Тоді вирішення задачі зводиться до визначення імовірності подолання окремих зон
ППО [4, 10]. Значення імовірності надійності (безвідмовності) роботи Wнад доцільно
визначати за статистичними даними для зразків прототипів або з досвіду експлуатації ЛА.
Імовірність подолання всіх зон ППО буде представляти собою імовірність виконання
трьох сумісних подій:
не збили в зоні дії винищувальної авіації (оцінюється імовірність подолання зони дії
ва
винищувальної авіації – Рппо);
не збили в зоні дії зенітної артилерії (оцінюється умовною імовірністю подолання
за
зони зенітної артилерії – Рппо);
не збили в зоні дії комплексів ППО (оцінюється умовною імовірністю подолання зони
кппо
комплексів ППО – Рппо ).
за
кппо
Рппо та Рппо є умовними, так як їх значення залежить від ефективності дії попередніх
зон ППО. Як наслідок можна записати:
ва
за
кппо
(2)
Рппоj = Рппо Рппо Рппо
Для того, щоб врахувати особливості застосування кожного із засобів ППО, можна
записати [1]:
Рппоj = exp[

∑

]

(3)

де,

– імовірність попереднього придушення j зони ППО;
– число атак засобів ППО i зони по j ЛА;
– математичне очікування числа ЛА, що вийшли в чергову зону ППО;
Wij – імовірність ураження типа ЛА i засобами ППО в одній атаці;
х – умови застосування.
Якщо ЛА, що долають засоби ППО, однотипні, то індекс j можна не враховувати.
Вибір маршруту та профілю польоту пов’язаний з оцінкою фактичних зон ураження
протидії противника для визначення рубежів маневрування.
Визначення імовірності подолання зони винищувальної авіації можна розрахувати за
формулою:
ва
Рппо = exp(- ва
(4)
ва ).
Враховуючи достатньо великі швидкості польоту винищувальної авіації, можна буде
вважати, що кожний винищувач може виконати по ЛА ША не більше однієї атаки [5]:
Wва = (Wвиявл Wнав Wураж)ва ,
(5)
де Wвиявл – імовірність виявлення ЛА радіолокаційними станціями (РЛС) противника.
Величина імовірності виявлення РЛС противника, в основному, залежить від висоти
польоту.
Імовірність наведення ЛА ША на ціль без перешкод можна розрахувати за
формулою [6]:
Wнав = Wнав б/п (1-Qгр) (1-Qінд),
(6)
де Wнав б/п – імовірність наведення ЛА на ціль без перешкод, що залежить від характеристик
наземних РЛС.
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Імовірність виявлення цілей і виходу на ціль (атаки цілі) ЛА ША визначається за
формулами:
̂ ( виявл
Wвияв = Ф
)Рвияв ,
(7)
Еу
̂(
Wвих = Ф

вияв

Еу

),

(8)

де Dвияв – дальність виявлення цілі бортовими засобами;
– половина кута огляду бортових засобів виявлення цілей;
r – радіус зони прицілювання;
R – максимальний радіус розвороту при максимально допустимому перевантаженні для
варіанта, що розглядається, спорядження ЛА;
Еу – імовірне відхилення ЛА від лінії шляху при польоті до цілі;
Рвияв – імовірність розпізнавання цілі.
Точність виходу в район цілі визначається імовірним відхиленням помилок
літаководіння Еу, яке в розрахунку можна прийняти рівним 2% дальності польоту ЛА від
останнього контрольного орієнтиру, а саме:
Еу = 0,02Lко,
(9)
де Lко – дальність до контрольного орієнтиру.
Для ураження типових наземних цілей ЛА ША застосовують різні типи боєприпасів,
які мають особливості вражаючої дії і, як наслідок – особливості закону ураження.
Узагальненим координатним законом ураження G 0 x , z  елементарної цілі n снарядами
називається умовний закон ураження цілі, визначений за умови, що координати її центру
відносно центру розсіювання засобів ураження прийняли значення x , z [7].
Положення центру елементарної цілі відносно центру розсіювання групи боєприпасів
визначається випадковим вектором:
(10)
RЕ  R  Rг ,
де RЕ – вектор положення центру елементарної цілі, зображений в опорній системі
координат 0 x0 z0 , осі якої паралельні головним осям розсіювання, а центр збігається з
точкою прицілювання. Вектор RЕ – випадковий вектор з відомим законом розподілу

f E  xE , z E  .

Положення центру розсіювання визначається випадковим вектором

Rг ( xг , zг )

групових помилок з законом розподілу f г xг , zг  .
Положення центра елементарної цілі відносно центра розсіювання боєприпасів
визначається випадковим вектором:
(11)
R  RЕ  Rг .
З урахуванням незалежності векторів RЕ та Rг , закон розподілу вектора
композицією їх законів розподілу:

f x, z   f E xE , zE  f г xг , zг  .

R

є

(12)

Імовірність ураження елементарної цілі при нанесенні по ній одного удару дорівнює:


W1    G 0 ( x, z ) f ( x, z )dxdz .

(13)



За умови, що групова ціль, по якій наноситься удар, складається з ne елементарних
цілей (елементів), положення центра елемента цілі з індексом j відносно центра розсіювання
визначається вектором RE j із законом розподілу f Ei xE , z E  , тоді, згідно з теоремою про
математичне сподівання суми випадкових величин, середній збиток в одному ударі [4, 8]:
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1
0
0
M1 
   G ( x, z )  f j ( x, z )dxdz    G ( x, z )  f ( x, z )dxdz ,
ne j 1 

ne

(14)

де

f ( x, z ) 

1 ne
 f j ( x, z ) .
ne j 1

(15)

1 ne
 f Е ( xЕ , zЕ ) є законом розподілу довільного елемента
Вираз f ( xЕ , zЕ ) 
пЕ
ne j 1 j
групової цілі, оскільки він виражається через закон розподілу координат усіх ne елементів.
Середній збиток, який наноситься цілі при одному ударі, визначається інтегральною
формулою повної ймовірності ураження довільного елемента групової (площинної) цілі [8]:


M1    G 0 ( x, z )  f ( x, z )dxdz.


(16)

Ця формула є загальним виразом для визначення середнього збитку та дозволяє
розглядати середній збиток як імовірність ураження довільного елемента групової
(площинної) цілі.
Для розрахунків ефективності доцільно використовувати дискретну форму
узагальненого координатного закону ураження, замінюючи його ступінчатою функцією
вигляду:
G при ( x, z ) n ;
G ( x, z )  
(17)

 0 при ( x, z ) n ,
де  n – узагальнена зона ураження

n

снарядів, обмежена прямокутником зі сторонами Lx

і Lz ;
G – умовна імовірність ураження цілі, визначена за умови накриття її центра
узагальненою зоною ураження  n .

У результаті дискретної апроксимації G 0 x, z  область інтегрування у виразі (16)

можливо обмежити зоною  n :

або

M1  G  f ( x, z)dxdz
n

(18)

M1 = G×Pн ,

(19)

де Pн  P(( x, z) n )   f ( x, z)dxdz – імовірність накриття центра довільного елемента
n
зоною  n .
З n боєприпасів ударної дії, які розсіюються навколо центра елементарної цілі, збиток
завдають лише ті боєприпаси, які в неї влучають. При припущенні, що уразливість цілі
однакова в межах її проекції на картинну площину, відносно невеликий розмір цілі, а
умовний закон розподілу координат точки влучення кожного снаряда в межах цілі (за умови
влучення даних боєприпасів в ціль) близький до рівномірного, то кількість влучень у ціль
повністю визначає імовірність її ураження [8].
Характеристикою уражаючої дії ударних боєприпасів є умовний закон ураження цілі.
Числовою характеристикою умовного закону ураження Gm є середня кількість
влучень боєприпасів у ціль, необхідних для її ураження або середня необхідна кількість
влучень  .
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Закон ураження цілі боєприпасами ударної дії є показниковим законом ураження, і
може бути записаний таким чином:
m
(20)
Gm  1  1  r  .
Показникова форма умовного закону ураження Gm застосовується для апроксимації
законів ураження і в тих випадках, коли цілі притаманна властивість накопичувати збиток.
При цьому параметр r виражається через  – середню необхідну кількість влучень.
Імовірність ураження цілі r є величина, зворотна необхідній середній кількості влучень  ,
1
тобто r  .



Для засобів ураження дистанційної дії, за припущенням про відсутність накопичення
збитку і при відомих координатах точок їх вибухів n боєприпасів дистанційної дії для опису
їхньої сукупної уражаючої дії, достатньо описати уражаючу дію кожного боєприпасу.
До засобів ураження дистанційної дії відносять фугасні, осколково-фугасні,
осколкові, об’ємно-детонуючі, фугасно-запалювальні боєприпаси тощо.
Координатний закон ураження Gx, z  боєприпасу дистанційної дії має складний
вигляд, який залежить від багатьох факторів, у тому числі й від умов зустрічі боєприпасу з
ціллю. Координатний закон ураження цілі осколково-фугасною авіаційною бомбою при
малому куті її підходу до поверхні землі може бути зображений сукупністю ліній однакових
значень Gx, z  .
При влученні боєприпасу дистанційної дії в приведену зону ураження, ціль
уражається з імовірністю, що дорівнює одиниці ( r  1 ). Приймаючи таке припущення,
можна замінити реальний координатний закон ураження Gx, z  ступінчатим, тобто
одиничною функцією в межах певної області площею S п [3].
Площа приведеної зони ураження визначається інтегралом:

Sп    G(x,z)dxdz.
(21)

Таким чином, модель уражаючої дії боєприпасів дистанційного типу зображена
координатним законом ураження Gx, z  , параметрами якого є розміри приведеної зони
ураження l x , l z і умовна імовірність ураження цілі r  1 , за умови влучення боєприпасу у
приведену зону ураження. Розміри приведеної зони ураження залежать від необхідного
ступеня ураження цілі.
Для засобів ураження, які застосовуються з касет, у результаті розсіювання
боєприпасів малого калібру (суббоєприпасів), створюється сукупна зона ураження, яка
називається зоною накриття [8].
При розрахунках ефективності зону накриття доцільно відображати прямокутником зі
сторонами l x н , lzн , паралельними головним осям розсіювання.
Елементарна ціль, що потрапила в зону накриття, уражається з імовірністю r к , яка
визначається за формулою:
(22)
rк  Рн  Ру/н ,
де Рн – імовірність накриття елементарної цілі зоною ураження;

Ру/н – умовна імовірність ураження цілі за умови знаходження її в зоні накриття.
Якщо в межах зони накриття цілі суббоєприпасами розподіл точок влучення
боєприпасів є пуассонівським розподілом, то умовну імовірність Ру/н можна розрахувати за
формулою:
(23)
Ру/н  Р(m  1)  1  P(m  0) , ( m  0, 1, 2, ..., n ),
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де P(m  0)  e
; a – параметр, що має зміст математичного сподівання.
Таким чином, умовна імовірність ураження цілі при її накритті зоною накриття
касетного боєприпасу визначається за формулою:

rк  (1 


Sв
)(1  е  a ) .
l х н  lzн

(24)

Отже, модель уражаючої дії снарядів касетного типу зображена координатним
законом ураження Gx, z  , параметрами якого є розміри приведеної зони накриття l x н , lz н і
умовна імовірність ураження цілі rк , за умови її знаходження в зоні накриття. Ймовірність

rк залежить від типу суббоєприпасів і необхідного ступеня ураження цілі.
Для придушення вогневих батарей на стартовій позиції з великою ефективністю
застосовуються осколково-фугасні авіаційні засоби ураження тощо. У цьому випадку
вищевказані цілі розглядається як площинна ціль.
При ураженні типової цілі бомбардувальним озброєнням, якщо розміри цілі
складають Цх і Цу, а радіус зони ураження при розриві однієї бомби Rn то імовірне відхилення
від дальності (в метрах) при бомбометанні з малих висот визначається за формулою:
Ey = 20H + 0,10V,
(25)
а в боковому напрямку (в метрах):
Нб = 20H + 0,07V,
(26)
де Н – висота бомбометання, км,
V – швидкість польоту, км/год.
Для оцінки частки ураженої площі цілі при застосуванні по ній ―n‖ засобів ураження
необхідно [8]:
зону ураження від однієї бомби представити у вигляді рівновеликого квадрата зі
стороною Lx – Ly = 1,77Rn;
розміри цілі та зони ураження виразити в імовірних відхилень:
Ц

Цх = Ех ; Цу =
х

де Ех =-Еб; Еу =-Ед,
Lx =

̅̅̅̅

; Ly =

Цу

;

(27)

,

(28)

Еу

̅̅̅̅

визначити значення середнього накриття цілі:
Мх = f1 (Lx Цх); Му = f (Lу Цу) по осях х, у;
вирахувати частку ураження площі при влученні одного боєприпасу:
М = М х Му ,
(29)
вирахувати частку ураження площі при влученні ―n‖ боєприпасів:
Mn = 1 – (1 – M)n .
(30)
Врахування особливостей оцінок кожного з етапів польоту ЛА ША з урахуванням
протидії засобів ППО та особливостей ураження цілей різними видами авіаційних
боєприпасів для більш повної оцінки ефективності ША доцільно застосовувати показник
ефективності ЛА в одному вильоті (Е1). Виходячи з вищевикладеного ефективність ЛА в
одному вильоті доцільно визначати показниками, які оцінюють результативність виконання
кожного із етапів польоту ЛА ША, а саме:
(31)
Е1 = ппо Wвих Wвияв Wураж Wнад .
Показники імовірності надійності (безвідмовності) роботи Wнад визначається за
даними експлуатації або розрахунковим методом.
Висновки
Таким чином, для оцінки ефективності застосування ЛА ША доцільно застосовувати
такий показник як ефективність ЛА в одному вильоті. Оцінка ефективності ЛА в одному
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вильоті складається з оцінок імовірності подолання засобів протиповітряної оборони,
імовірності виявлення цілі, імовірності атаки цілі, імовірності ураження цілі та імовірності
безвідмовної роботи. Для ША ефективність ЛА в одному вильоті має поняття повної
імовірності ураження цілі або математичного очікування ураження цілі.
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ON DETERMINATION OF ASSAULT AVIATION AIRCRAFT EFFECTIVENESS
V. Nikitchenko, L. Kirdeі, S. Gordeev, V. Tolmachov
When analyzing typical assault aviation combat missions, the most common objects for each aircraft actions
should be identified, a preliminary estimate of their distance from the front line has to be provided, and one of the
objects should be selected as the typical target for evaluating the aircraft effectiveness.
A destruction of a typical target by an aircraft with a certain probability is one of the main components of the
assault aviation aircraft effectiveness, but it does not fully characterize the effectiveness of the aircraft.
In the course of assault aircraft combat mission accomplishment, the generally accepted approach is
identification the four aircraft flight phases with a purpose of destruction a surface target.
As a combat mission for assault aircraft the striking for destruction an enemy airfield or division of guided
missiles can be considered.
The choice of flight route and profile is related to the assessment of the enemy's actual areas of engagement to
determine the line of maneuvering.
The feature of devastating effect of attack ammunition is the conditional law of target destruction. For the
means of destruction of a remote action the feature of devastating effect of attack ammunition is a cumulative effect of
each munitions at known coordinates of impact points.
For the means of destruction which are used in cluster bombs, as a result of small caliber live ammunition
scattering the total area of destruction is created. The cover area for single cluster bomb is ellipse shaped.
Thus, in order to evaluate the effectiveness of the assault aviation aircraft employment it is advisable to use an
indicator such as the effectiveness of the aircraft in one combat sortie. Evaluation of aircraft effectiveness in one sortie
consists of estimates of the probability for penetration the means of air defense, the probability of target detection, the
probability of target attack, the probability of target destruction and reliability of aviation equipment. For assault
aviation, the effectiveness of an aircraft in a single combat sortie has the notion of a total probability of a target
destruction or a mathematical expectation of a target destruction.
Keywords: effectiveness of employment, effectiveness in one combat sortie, probability of target destruction,
aircraft, mathematical expectation, assault aviation..
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Пилипенко О.І., Колесник Д.М., Березняк А.М., Шоха В.М. Державний науково-дослідний
інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ПОШКОДЖУВАНІСТЬ І РУЙНУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ
РЕДУКТОРІВ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8 ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ
Представлені в узагальненому вигляді результати кількісного фактографічного дослідження
зубчастих коліс редукторів вертольотів Ми-8 та його модифікацій, з різним типом зубчастого зачеплення,
руйнування яких мало місце під час польоту по причині наявності попередніх пошкоджень матеріалу, на
стадії виробництва зубчастих коліс і в процесі їх експлуатації. Розглянуті контатні руйнування зубців як
основна причина відмов швидкохідних зубчастих коліс у добре змащуваних закритих передачах. Виявлені
причини зношування і заїдання зубців на їх бічних поверхнях, задирів та руйнувань у залежності від місця
зародження тріщин.
Ключові слова: Зубчасті передачі та колеса вертольотних редукторів, втомне та контактне
руйнування

Постановка проблеми. Найбільш напруженими деталями редукторів є зубчасті
передачі. При збільшенні напрацювання редуктора відбувається накопичення
пошкоджуваності його деталей, яка по-різному проявляється у вигляді дефектів. Втомному
руйнуванню деталей передує накопичення пошкоджуваності, яка зростає зі збільшенням
часу роботи редуктора.
Проблема полягає у виявленні можливості збільшення ресурсів зубчастих передач,
зокрема, головного, проміжного і хвостового редукторів вертольотів Ми-8 та їх модифікацій.
Для цього необхідно виявити основні причини пошкоджуваності та руйнування зубчастих
передач вертольотних редукторів, місць розташування та зародження вогнищ втомних
тріщин, розглянути види контактних та втомних руйнувань, зумовлених різними причинами.
Аналіз досліджень і публікацій. З аналізу літературних джерел можна зробити
висновок, що пошкоджуваність деталей редуктора визначається не тільки напрацюваннями
на постійних режимах, що перевищують навантаження, які відповідають тривалій границі
контактної витривалості. Вона виникає і під час роботи на нестійких (перехідних) режимах,
пов’язаних із запуском двигуна і виходом його на режим, а також із резонансними явищами в
системі деталей редуктора на перехідних режимах.
Мета статті. Розглянути пошкоджуваність і руйнування зубчастих передач
вертольотних редукторів
Виклад основного матеріалу. Пошкоджуваність деталі редуктора характеризується
ступенем пошкоджуваності, яка на і-му режимі роботи визначається як [1]
Пі  tфі / Ті

де Т фі – фактичний час роботи деталі на і-му режимі; Ті – обмежена довговічність
деталі на і-му режимі.
Якщо ступінь пошкоджуваності П = 1, наступає руйнування.
Пошкоджуваність деталей редуктора визначається не тільки напрацюваннями на
постійних режимах, що перевищують навантаження, які відповідають тривалій границі
контактної витривалості. Вона виникає і під час роботи на нестійких (перехідних) режимах,
пов’язаних із запуском двигуна і виходом його на режим, а також із резонансними явищами
[2] в системі деталей редуктора на перехідних режимах. У складі редуктора зубчасті колеса
зазнають двовісного розтягу від дії динамічного навантаження [3] в результаті обертання.
Динамічне навантаження дисків зубчастих коліс від їх обертання пошкоджує матеріал
коліс в області багатоциклової втоми по причині повторюваності польотних циклів
навантаження.
© Пилипенко О.І., Колесник Д.М., Березняк А.М., Шоха В.М., 2020
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Потужність редукторів і розміри зубчастих коліс такі, що одночасно реалізувати
високочастотне і високоамплітудне навантаження не є можливим. Тому, під час зростання
частот коливань зубчастого колеса від гармонік більш високого порядку з частотами 10 4 Гц і
більше його навантаження одночасно супроводжується зниженням амплітуди коливань. У
зв’язку з цим просування втомної тріщини здійснюється в умовах, як правило, навантаження
з високоасиметричним циклом. Все це призводить до руйнування матеріалу в області
низьких припорогових швидкостей росту тріщини тільки на I стадії, коли домінуючим
механізмом руйнування є процес зсувоутворення [4, 5].
У більшості випадків експлуатації спостерігалися руйнування зубчастих коліс
головних редукторів ВР-8А вертольотів Ми-8 та його модифікацій [5].
У таблиці 1, 2 [6, 7] наведені в узагальненому вигляді результати кількісного
фактографічного дослідження зубчастих коліс редукторів вертольотів Ми-8, Ми-8 МТВ з
різним типом зубчастого зачеплення, руйнування яких мало місце під час польоту по
причині наявності попередніх пошкоджень матеріалу на стадії виробництва зубчастих коліс і
в процесі їх експлуатації.

№
п/п

1
2
3
4
5

Таблиця 1
Типи вертольотів, їх напрацювання і причини появи втомних тріщин
в зубчастих колесах редуктора
Тип
Напрацювання,
Вид пошкодження
Розмір вогнища,
вертольоту год./п.ос. ремонту
мм
Ми-8
4486/18
Статична кутова тріщина
4
Ми-8
6242/73
Статична наскрізна тріщина
2
Ми-8
6686/458
Статична тріщина від
2,5
отвору
Ми-8
5109/918
Окисні плівки в центрі зуба
Ми-8 МТВ
740
Окисні плівки
Таблиця 2
Приклад параметрів зубчастого колеса, втомні руйнування якого мали
місце під час експлуатації
Ведуче гелікоїдальне
Параметри
зубчасте колесо першої
ступені редуктора ВР-8А
Число зубців
95
Модуль, мм
4,5
Діаметр кола колеса, мм
454
Частота обертання колеса, хв-1
4200
Обертовий момент, Н  м
2510
Час напрацювання між ремонтами, год.
1000

При напрацюванні редуктора в експлуатації більше 10000 годин число циклів
навантаження кожного зуба колеса, за умови його входження в контакт, за кожний оберт
складає 109 циклів. Під час роботи зубчастих передач у складі редукторів вертольотів Ми-8
та їх модифікацій виникають втомні руйнування зубчастих коліс по ободу. Такі руйнування
зумовлені згинальними резонансними коливаннями коліс у робочому діапазоні частоти
обертання [2].
Схильність до руйнування коліс від резонансних вібрацій притаманна більше всього
колесам конічних передач під час коливання їх в осьовому напрямку. Втомне руйнування
конічного колеса, як правило, починається по ободу в основі зуба, і далі тріщина
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розвивається в колесі по формі його коливань (рис. 1) [4]. При великих резонансних
напруженнях в радіальному напрямку можливий початок руйнування у маточини.

Рис. 1. Характерний вид втомного руйнування авіаційного конічного зубчастого колеса (а) і
місце зародження та розвитку втомної тріщини (б)
Втомні руйнування від резонансних вібрацій можливі також у циліндричних
зубчастих коліс під час їх коливань в радіальному напрямку, як маси обода колеса на
пружній основі – діафрагмі колеса [2, рис.4].
У зв'язку з відмовами редукторів по причині руйнування їх зубчастих коліс, виникла
необхідність пошуку підходів і шляхів вирішення задачі кількісної оцінки довготривалості
зростання тріщин в зубчастих колесах під час проведення розслідувань тяжких льотних
подій. Довготривалість експлуатації між двома сусідніми оглядами редуктора не
повинна перевищувати час росту тріщини до критичних розмірів [5].
Всі експлуатаційні руйнування зубчастих коліс першої ступені редуктора ВР-8А
вертольоту Ми-8, що мали місце, булі пов'язані з наявністю в них дефектів матеріалу.
Принципова різниця руйнувань полягала лише в тому, що попередньо зони дефектів
матеріалу мали різні місця розташування, різну протяжність і форму. Під час руйнувань у
двох випадках вогнища розташовувалися в частині ободу колеса біля зубців, а в одному
випадку вогнище розташовувалося у технологічному отворі, недалеко від центрального
отвору колеса [6, 7]. При цьому фізична сутність виникаючих пошкоджень і кінетика
виникнення від них та розвитку подальших втомних тріщин були подібні.
Під час контакту зубців виникають розтягуючі напруження. Стосовно зубчастих коліс
з напрацюванням в експлуатації 9313 годин втомна тріщина, в процесі свого розвитку,
перетнула обод зубчастого вінця, далі вона увійшла в стінку діафрагми і від цієї первинної
втомної тріщини здійснилося відгалуження вторинної тріщини, як показано в [7, рис. 6]. Ця
тріщина повернулася до ободу, в результаті чого від зубчастого колеса відділився уламок
зубчастого вінця, що містив шість зубців.
У двох випадках спочатку утворювалась зона вогнища руйнування кутової форми в
районі обода поза навантаженою зоною зубчастого колеса (рис. 2).
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Рис. 2. Загальний вигляд:
(а) втомного зламу зубчастого колеса вертольоту Ми-8;
(б) рельєф зламу на межі переходу від вогнища руйнування до втомного росту тріщини;
(в) особливості міжзеренного рельєфу зламу у вогнищі руйнування
На всьому протязі росту тріщин, у зламах зубчастих коліс ясно виднілися втомні
макролінії, відстань між якими зростала в напрямку розвитку руйнування (рис. 3). Найбільш
помітна ця закономірність у западинах зубів, де виникають максимальні розтягуючі
напруження. На межі зламу втомні лінії викривлені, і закономірність їх формування вказує
на утворення блоку параметрів рельєфу у вигляді найтоншої лінії і згладженого рельєфу між
ними. Описана закономірність притаманна розвитку тріщин на всіх ділянках зламу. Відстань
між втомними лініями і ширина самих ліній збільшуються в напрямку розвитку тріщини від
обода до маточної частини.
Еквівалентний рівень напружень у зубчастих колесах не перевищує 300 МПа в таких
зонах, де може мати місце найбільший напружений стан. Порогова величина коефіцієнта
інтенсивності напружень Kth, при пульсуючому циклі навантаження, складає біля 20 МПа
для сталі 12Х2Н4ВА, з якої виготовляють зубчасті колеса. У зонах дії контактних
навантажень зубці коліс мають цементовані поверхні глибиною до 1,5 мм, що безумовно
суттєво впливає на підвищення порогової величини коефіцієнта інтенсивності напружень.
Тим не менш несуцільності та ушкодження, що з’являються, можуть перевищувати за
розмірами глибину цементованого шару. Тому вказана вище величина Kth дозволяє оцінити
глибину допустимого дефекту матеріалу, при якому початок розвитку втомної тріщини в
зубчастому колесі стає можливим. Ця глибина складає біля 2 мм, тобто суттєво перевищує
глибину цементованого шару [8].
Контактні руйнування зубців є основною причиною відмов швидкохідних
зубчастих коліс у добре змащуваних закритих передачах. Під час ремонту авіаційних
двигунів із загальної кількості відбракованих зубчастих коліс до 85% відкидаються за
наявності контактних руйнувань зубців: вищерблення і відшарування.
Вищерблення матеріалу на зубцях [7, рис.7] може бути обмеженим або
прогресуючим. Обмежене вищерблення виникає після нетривалої роботи на виступах
нерівностей робочих поверхонь зубців у вигляді дрібного «висипу», потім поступово зникає
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і тому не являє собою небезпеки для подальшої експлуатації зубчастих коліс. Прогресуюче
вищерблення матеріалу, як правило, виникає у зубчастих колесах з твердими зубцями,
розвивається з часом до значних розмірів і може викликати руйнування зубчастих коліс, а
тому зубчасті колеса з таким вищербленням матеріалу на зубцях непридатні для подальшої
експлуатації.

Рис. 3. Макролінії (а), (б) втомного руйнування зубчастого колеса вертольоту Ми-8 на різній
відстані від вогнища руйнування і залежність кроку ліній h
і числа блоків ліній Np від довжини тріщини а
Відшарування або глибинне контактне руйнування матеріалу [7, рис. 8], що іноді має
місце у зубчастих колесах з поверхнево-зміцненими (цементованими і загартованими,
азотованими і т. п.) зубцями, значно небезпечніше поверхневого вищерблення матеріалу
тому, що при цьому від зубців відділяються досить великі дільниці зміцненого шару
матеріалу, які можуть швидко вивести всю передачу з ладу.
Основними причинами контактних руйнувань зубців є: концентрація навантаження по
довжині і профілю зубців, наявність залишкових розтягуючих напружень на робочих
поверхнях зубців, несприятливі експлуатаційні пошкодження профілів зубців і несприятливі
впливи на зубці змащувальної рідини.
Контактні руйнування, зумовлені концентрацією навантаження по довжині і
профілю зубців, є найбільш розповсюдженими для твердих зубців, що пояснюється їх
поганою припрацьованістю.
Концентрація навантаження на зубцях викликається локалізацією контакту зубців у
зачепленнях зубчастих коліс по причинах: дефектів виготовлення деталей зубчастих передач
та їх складання; несприятливих пружних деформацій деталей у зв’язку з недостатньою їх
жорсткістю; виборки зазорів у з’єднаннях, що визначають взаємне розташування зубчастих
коліс; нерівномірного зношування зубців з’єднання зубчастого колеса з валом при
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несиметричному розташуванні зачеплення і з’єднання колеса; незадовільного взаємного
розташування зношених дільниць зубців раніш експлуатованих зубчастих коліс [5].
Чим більше концентрація навантаження по довжині зубців, тим більш зосереджений
характер мають виникаючі при цьому контактні руйнування. У більшості випадків контактні
руйнування такого виду розташовуються в одного з країв зубця. Крайові контактні
руйнування виникають переважно на зубцях конічних зубчастих коліс, що пов’язано з
недосконалістю технології складання передач з конічними зубчастими колесами: якість
складання часто перевіряють по плямі контакту зубців на фарбу в ненавантаженій передачі, а
розміри плями контакту приймають настільки заниженими, що навіть після довготривалої
роботи передачі довжина фактичної плями контакту зубців іноді не перевищує 1/3 їх робочої
довжини. Під час перекосів зубців у площині, дотичній до їх бокових поверхонь у місці
контакту, можливе виникнення серединного зосередженого контакту і серединних локальних
руйнувань матеріалу зубців [3]. Концентрація навантаження по довжині зубців може бути
викликана нерівностями робочих поверхонь зубців, що утворилися під час їх кінцевої
механічної обробки і, зокрема, так званою діагональною хвилястістю. Виникаючі при цьому
контактні руйнування матеріалу зорієнтовані по виступах нерівностей.
У випадках використання зубчастих коліс з деяким зносом зубців, що буває нерідко
під час ремонту авіатехніки, можливі локальні контактні руйнування зубців по причині
попадання в контакт раніш незношених, виступаючих дільниць зубців
Контактні руйнування, зумовлені наявністю залишкових розтягуючих напружень
на робочих поверхнях зубців, виникають переважно у зубчастих колесах з цементованими і
загартованими, а потім шліфованими зубцями, у зв’язку з утворенням під час шліфування
структурних концентраторів напружень. Встановлено, що на прошліфованих зубцях з
утворенням структурних концентраторів напружень початкові тріщини вищерблення
матеріалу виникають, як правило, у відпущених зонах зуба, а розвиток контактних
руйнувань на початкових стадіях орієнтується в напрямку шліфувальних штрихів [1, 9].
Грубе шліфування бічних поверхонь цементованих і загартованих зубців призводить іноді і
до утворення крупних відшарувань поверхневих шарів матеріалу.
Такі контактні руйнування можуть розташовуватись на будь-якій ділянці зуба,
починаючи від поперечних шліфувальних тріщин [1]. При зміцненні зубців тільки по бічних
ділянках залишкові напруження стиску у торців зубців різко знижуються, а в процесі
експлуатації іноді виникають сколи матеріалу на профільних крайках зубців [1, 10].
Контактні
руйнування,
зумовлені
несприятливими
експлуатаційними
спотвореннями профілів зубців, проявляються у нерухомих зубчастих колесах
високонапружених планетарних передач і у ведених коліс ряду рядових передач.
Виникненню таких руйнувань передує спотворення робочих поверхонь зубців з утворенням
поздовжньо орієнтованих ребер в полюсній частині і поглиблення в основі зубців. У коліс з
фланкованими голівками зубців, у випадку збільшеної величини фланка, при вершині
ділянці голівок зубців не приймають участі в зачепленні. Зі збільшенням тривалості
експлуатації передачі радіус кривини в полюсній дільниці зубців безперервно зменшується, а
контактні напруження зростають. При деякому значенні радіуса кривини контактні
напруження в зоні полюсного зачеплення досягають границі контактної витривалості, а
потім і перевищують її, призводячи до поздовжньо орієнтованих контактних руйнувань
матеріалу зубців [1]. Мають місце також контактні руйнування матеріалу і в місці виходу
поглиблення в основі зуба на його бічну поверхню, навпроти полюсного ребра.
Контактні руйнування, зумовлені несприятливими впливами на зубці
змащувальної рідини, мають місце у швидкохідних передачах (при колових швидкостях
зубчастих коліс 100 м/с і більше) при струминному змащуванні зубців на виході їх із
зачеплення. У цьому випадку на робочих поверхнях зубців спочатку виникають ерозійні
пошкодження у вигляді мікролунок від механічної дії струменя масла, які розташовуються
тільки на голівках зубців, в зонах впливу на них струменя масла з форсунки, а площа, яку
вони займають, обмежується приблизно круговим сегментом з основою у вершині зуба.
Інтенсивність ураження дефектом поступово зростає у напрямку від початкового кола
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зубчастого колеса до вершини зуба [1]. Виникаючі ерозійні пошкодження викликають
збільшення місцевих контактних напружень внаслідок підвищення нормальних тисків на
виступах між ними і сил тертя на них, по причині погіршення умов для утворення
гідродинамічної змащувальної плівки, а це призводить до розвитку вторинних втомних
вищерблень матеріалу зубців [1, 9].
Зношування і заїдання зубців по їх бічних поверхнях, як правило, мають місце
внаслідок недостатньої несучої здатності масляного шару, розривів масляної плівки в місцях
контакту, відсутності або тимчасового припинення доступу масла, невідповідності сорту
масла і неминучого змішаного тертя під час пусків (рис. 4) [9], зупинок і особливо по
причині попадання в зачеплення разом з маслом абразивних частинок, сумірних з товщиною
масляної плівки.

Рис. 4. Зона крайкової взаємодії зубців,
де K1 – точка ударної взаємодії зубців, знаходиться поза лінією зачеплення;
a´1 – точка виходу з крайкового контакту (вихід зуба на лінію зачеплення);
 – зміна кута нахилу лінії зачеплення (відхилення нормалі по лінії зачеплення
в точці крайкового контакту від теоретично правильного зачеплення)
Дільниця зуба від точки K1 до точки a´1 є найбільш навантаженою та напруженою, на
ній і здійснюється зародження перших контактних руйнувань на бічній поверхні зуба
шестерні. Під час ударної взаємодії в точці K1 має місце стрибок температури під час
контакту зубців, що сприяє розриву масляної плівки і утворенню металевого контакту. В
місці контакту відбувається як би зварювання частинок металу з наступним відривом їх від
менш міцної поверхні. Нарости, що утворилися при цьому, задирають робочі поверхні
зубців у напрямку ковзання. Таким чином, крайковий удар сприяє заїданню.
На процес заїдання зубчастих пар і задиру поверхні, що є його наслідком, а також
зношування деталей здійснюють вплив: властивості поверхневих шарів матеріалу деталей,
деформація, тиск, швидкість ковзання, температура, а також теплофізичні характеристики
мастильних і конструкційних матеріалів, що утворюються під час взаємодії поверхневих
структур, зношування і ряд інших факторів.
Під час контакту реальних зубчастих коліс відбуваються складні нелінійні процеси,
які залежать від великого числа взаємопов’язаних факторів, що утворюють неоднорідну
систему нелінійних функціональних залежностей: періодичні контактні взаємодії, зближення
шорсткісних поверхонь зубців під високими навантаженнями, теплові ефекти під час тертя,
що викликають десорбцію і руйнування граничних змащуваних шарів. Такий процес може
проходити в локальних точках на плямі контакту.
З ростом тиску і температури зони руйнування збільшуються в розмірах і
об’єднуються. Процес може прийняти лавиноподібний – прискорений характер, що
призводить до дотику вершин мікронерівностей деталей на численних площинах контакту,
що веде до зростання адгезії контактуючих матеріалів, короткочасного зварювання,
вириванню досить великих фрагментів матеріалу. При цьому різко збільшується коефіцієнт
тертя, температура, рівень автоколивань у вузлі. В умовах наростання заїдання посилюється
прогресуюче зношування деталей, різко знижується їх несуча здатність.
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Слід зазначити, що знос у звичайних умовах експлуатації, пов’язаний з періодичними
контактними взаємодіями зубців, для більшості закритих змащуваних зубчастих передач не
здійснює суттєвого впливу на їх ресурс. Величина цього зносу може бути спрогнозована
розрахунковим шляхом по експериментально перевіреним методикам [1].
Задири зубців виникають внаслідок молекулярного зчеплення їх матеріалів на
дільницях безпосереднього контакту і руйнування контактів з вириванням частинок
матеріалів, що пошкоджують зубці. Звичайно, заїдання відбуваються при поєднанні високих
тисків у контакті зубців і великих колових швидкостей коліс. Заїдання зубців коліс,
звичайно, не призводить до негайного виходу передачі з ладу [1].
В залежності від ступеня розвитку заїдання розрізняють декілька видів пошкоджень
від заїдання на зубцях: натир (початкова форма задиру); тонкі риски, розвинуті риски,
неглибокі борозни (задир середньої інтенсивності), що злилися одна з одною; глибокі
борозни, що злилися одна з одною (сильний задир) і глибокі борозни, що злилися, з
наявністю виривів, наростів і оплавлення поверхневих шарів матеріалу зубців (дуже сильний
задир). Перехід від одної стадії задиру до іншої звичайно відбувається послідовно.
Всі типи зубчастих передач по опірності заїданню, від максимальної до мінімальної,
розташовуються в наступному порядку [1]: циліндричні з внутрішнім зачепленням;
циліндричні з зовнішнім зачепленням; конічні з прямими, косими та спіральними зубцями;
гіпоїдні; гвинтові.
Руйнування (злами) зубців є найбільш розповсюдженим видом руйнувань зубчастих
коліс. Руйнування зубців бувають втомними, змішаними і невтомними.
Поглибленість увігнутого зламу в тіло зубчастого колеса зростає зі збільшенням кута
профілю вихідного контуру зубців, зі зменшенням радіуса кривини перехідної поверхні і зі
зменшенням радіальної товщини обода (при її значенні не більше 2,5m, де m – модуль
зачеплення зубців).
Опуклі злами виникають під час статичного і ударного навантажень зубців [10].
Поступовий перехід від увігнутих зламів зубців до опуклих від зрізу можна іноді
спостерігати і в межах одного колеса при послідовному руйнуванні декількох зубців.
Похилі та криволінійні, по відношенню до лінії зуба, поздовжні контури зламів
вказують на нерівномірний розподіл навантаження по довжині зуба з максимальним
значенням погонного навантаження на частині зуба, що відділяється від зубчастого колеса. У
зубчастих передачах, які не мали ремонтів, нерівномірний розподіл навантаження по
довжині зубців зубчастих коліс може бути пов’язаний з недостатньою жорсткістю деталей
передачі, з неточностями виготовлення деталей і складання передачі, а також з підвищеною
нерівномірністю зношування елементів від тертя і опорних елементів у вузлах, які
визначають положення зубчастих коліс. Для відремонтованої зубчастої передачі причиною
нерівномірного розподілу навантаження по довжині зубців, окрім перелічених, може бути
також незадовільна комплектація зубчастих коліс та інших деталей передачі, що зумовлює
погіршення контакту зубців коліс в складеному вузлі. У зубчастих колесах з не
шліфованими, після загартування, перехідними ділянками зубців, але шліфованими по їх
бічних поверхнях з врізанням крайки шліфувального круга в тіло зуба, втомні руйнування
зубців можуть відбуватися по місцю переходу шліфованої ділянки зуба до нешліфованої.
Такі руйнування, зокрема, виникають тоді, коли місце переходу від шліфованої ділянки зуба
до нешліфованої розташовується дуже близько до поверхні западин, а радіус кривини
шліфованої ділянки в місці його виходу на нешліфовану поверхню суттєво менше радіуса
кривини перехідної ділянки (рис. 5).
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Рис. 5. Руйнування зуба від втоми:
А – точка виникнення втомної тріщини; АВ – лінія розвитку тріщини;
ВС – область доламування зуба
У зубчастих колесах з великими кутами профілю вихідного контуру зубців або з
додатнім зміщенням їх вихідного контуру небезпечний переріз зуба при згині, а, отже, і
місце руйнування зуба можуть значно зміститися в бік вершини, наближаючись до неї зі
збільшенням зміщення інструменту, яким оброблювалося зубчате колесо.
Додаткові місцеві поля залишкової напруженості в зубцях, які в ряді випадків є
причиною поломок зубців, створюються пластичними деформаціями матеріалів зубчастих
коліс навколо зубців, на торцях і вершинах зубців (наприклад, від нанесення монтажних
міток кернуванням, від нанесення ударних тавр, від випробувань твердості матеріалу),
втулок (для здійснення їх тангенціальної фіксації в зубчастих колесах з тонкостінним
ободом), а також при застосуванні циліндричних шпонок-штифтів для з’єднань зубчастих
коліс один з одним.
Про важливість дослідження дільниць зубців з пошкодженнями робочих поверхонь
свідчить локалізація задирів на голівках і ніжках зубців, представлена на рис. 6 [11].

Рис. 6. Типове пошкодження робочих поверхонь швидкохідних зубчастих передач:
а) локалізація задирів на цементованому зубчастому колесі;
б) розподіл напружень в елементах зуба приводного колеса
Руйнування ободів, дисків і маточин [1]. Втомні руйнування зубчастих коліс з
початком їх розвитку від обода виникають у випадках, коли міцність обода менше, ніж
зубців або при збудженні в тілі зубчастих коліс резонансних коливань по формі з вузловими
діаметрами [2]. Розвиток руйнування зубчастого колеса при цьому, в залежності від
конструкції зубчастого колеса, а також від характеру і місця розташування дефектів
пошкоджень, може починатися від западин між зубцями, торця обода або від внутрішньої
його поверхні.
Втомні руйнування зубчастих коліс з початком їх розвитку від внутрішньої поверхні
обода зустрічаються, передусім, у зубчастих колесах, внутрішня поверхня обода яких є
доріжкою кочення вбудованого роликового або голчастого підшипника. Первинні втомні
руйнування таких зубчастих коліс, звичайно, пов'язані з наявністю на внутрішній поверхні
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обода шліфувальних припалів. Вторинні втомні руйнування зустрічаються у сателітів з
конструктивно неправильно вбудованими в них дворядними голчастими підшипниками.
Виникнення резонансних коливань в тілі зубчастого колеса на робочих режимах його
роботи пов'язано з невдалим вибором форм або розмірів обода і діафрагми колеса.
Руйнування зубчастого колеса від резонансних коливань по формі з вузловими діаметрами
[4] починається від западин між зубцями і розвивається спочатку в радіальному напрямку, а
потім поступово змінює свій напрямок на тангенціальний і знову на радіальний, з виходом
зламу до другої міжзубцевої западини, що відстоїть від першої западини на число зубців, що
складає парну долю від числа зубців зубчастого колеса.
Втомні руйнування зубчастих коліс з початком їх розвитку від діафрагми мають місце
у коліс з відносно тонкими діафрагмою та ободом, а також у коліс з фасонною діафрагмою
(наприклад, у дзвіноподібних коліс). Руйнування коліс викликані виникаючими в діафрагмі
високими згинальними напруженнями в першому випадку від резонансних коливань по
формах з вузловими колами, а в другому – від наявності на ній різних концентраторів
напружень, які допущені під час остаточної механічної обробки деталі на заводі-виробнику
або під час її ремонту. Розвиток втомної тріщини, що виникла в діафрагмі колеса, йде по
колу, іноді з розгалуженнями до зубчастого вінця.
Втомні руйнування зубчастих коліс з початком їх розвитку від маточини виникають в
процесі експлуатації рідко. Такі руйнування відбуваються переважно у коліс з
тонкостінними маточинами, що розташовуються поряд з зубчастими вінцями, і основними їх
причинами є недоліки конструкції та складання зубчастих коліс. Зокрема, відомі випадки,
коли причиною таких руйнувань зубчастих коліс було застосування кернування в якості
знаряддя для осьової фіксації циліндричних штифтів-шпонок та гвинтів у з’єднанні одного
зубчастого колеса з маточиною другого, при малій радіальній товщині маточини і наявності
на ній поверхневого зміцнення у вигляді цементації та загартування поблизу місць
кернування.
Всі зруйновані під час експлуатації зубчасті колеса виготовлені з матеріалу
12Х2Н4ВА (12 Cr – 2N–4V) у відповідності з вимогами креслень на їх виготовлення. Вони
мають однакові фізико-механічні характеристики, вказані в кресленнях на їх виготовлення.
Матеріал має наступний елементний склад (у %): С – 0,1-0,15; Сr – 1,25-1,75; Ni – 3,25-3,75;
Mn – 0,3-0,6; Si – 0,17- 0,37; S < 0,03, P < 0,03. Границя міцності і текучості матеріалу складає
1000 і 80 МПа відповідно при відносному звуженні 50-55% [5].
Зубці коліс цементовані на глибину 0,8-1,5 мм. Твердість основного матеріалу і
цементованого шару за шкалою HRC не перевищувала 60 одиниць і знаходилась в інтервалі
31-42 одиниць відповідно.
Спостерігалася різка зміна рівня навантаження під час роботи редуктора, яка була
однократною, що характеризує перший тип роботи вертольоту за політ, коли кожний переліт
здійснюється з вантажем [3, (рис.1)].
Виявлені особливості процесу руйнування свідчать про регулярне просування
тріщини від польоту до польоту [5]. За умови роботи зубчастого колеса його регулярне
глобальне навантаження відноситься тільки до повного циклу запуску і зупинки редуктора
або розвантаження вертольоту в польоті, що в розгляданому випадку відповідає циклу
роботи вертольоту за один політ. Тому кількість виявлених втомних ліній відповідає
кількості польотів вертольоту.
За умовами роботи зубчастих коліс головного редуктора напрацювання розглянутих
коліс на момент їх руйнування склало 2,25  109 і 3,1  109 циклів відповідно для більш
короткого та тривалого періодів росту тріщини. Середня тривалість польоту вертольоту
Ми-8 складає 0,38 годин. Отже, період розповсюдження втомних тріщин склав 45,6 і 53,5
годин для зубчастих коліс з напрацюванням в експлуатації 4496 і 6242 годин відповідно [5].
Другий тип руйнування розглядуваного зубчастого колеса був реалізований від
одного з технологічних отворів недалеко від центрального отвору (рис.7) [5]. Спочатку у
технологічного отвору виникала міжзеренна тріщина, а далі відбувалося розповсюдження
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втомної тріщини на довжину 270 мм при діаметрі колеса 463 мм. При цьому, вертоліт
здійснював польоти за другим типом його навантаження [3, рис. 1].

Рис. 7. Зруйноване зубчасте колесо вертольоту Ми-8 і здвоєні макролінії втомного
руйнування. Величина h характеризує середній крок макроліній
Навантаження вертольоту здійснювалося через зовнішню підвіску вантажу, коли
вертоліт знаходився у повітрі. Після завершення нетривалого перельоту з вантажем вертоліт
вивільнявся від нього і здійснював переліт з метою повторного навантаження. Таким чином,
блок з двох втомних ліній характеризував однотипне, повторюване навантаження вертольоту
за один польотний цикл при його двократному знаходженні у повітрі.
На основі аналізу зламу, з врахуванням навантаженості вертольоту, була встановлена
тривалість росту тріщини не менше, ніж 300 годин. З початку експлуатації вертоліт налітав
6686 годин, включаючи 458 годин після останнього ремонту. Розрахунок тривалості росту
тріщини показує, що її розповсюдження в зубчастому колесі почалося після останнього
ремонту [5].
Були зіставлені між собою відносні живучості зубчастих коліс для всього періоду
експлуатації та по відношенню до останнього ремонту. Вони були відповідно 300/6686 –
0,045 і 300/458 – 0,655 або 4,5 і 65,5%. До моменту руйнування зубчасте колесо було піддано
1,68  109 циклів навантаження від числа його обертань у складі редуктора.
У редукторі ВР-8А мало місце руйнування зубчастого колеса з відділенням шматка
розміром 27  7  10 мм (рис. 8) [5].
Втомні тріщини зародилися у внутрішніх об’ємах матеріалу зуба від попередньо
утвореного тут протяжного і розгалуженого розшарування матеріалу по металургійних
дефектах у вигляді окисних плівок. Оцінка по регулярних макролініях тривалості росту
втомної тріщини показала, що період росту тріщини склав біля 30 польотів. Така тривалість
тріщини склала менше 0,3% від загального напрацювання зубчастого колеса 10200 польотів з
розрахунку середньої тривалості польоту вертольоту 30 хвилин.
В експлуатації ще мало місце руйнування проміжної шестерні-сателіта редуктора ВР14 вертольоту Ми-8МТВ. Руйнування шестерні полягало у відділенні від неї частини обода з
зубом і відбулося практично до основи сусіднього з цим зуба, на полотні зубчастого колеса
утворилася тріщина довжиною біля 110 мм, що йшла приблизно по хорді від зони відсутньої
частини обода до маточини (рис. 9).

Рис. 8. Зруйноване проміжне зубчасте колесо № 6 редуктора ВР-8А
вертольоту Ми-8 (а) і рельєф зламу зуба (б)
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Рис. 9. Руйнування проміжної шестерні № 9 редуктора ВР-14 вертольоту
Ми-8МТВ і дільниця з боку зубчастого вінця в районі зародження втомних тріщин
Встановлено, що руйнування зубчастого колеса є результатом утворення та
подальшого злиття між собою двох втомних тріщин від западин зуба, який відділився. У
вогнищі одної тріщини, що виникла попередньо, були дільниці міжзеренного розтріскування
матеріалу, а в іншому вогнищі – металургійні дефекти матеріалу у вигляді окисних плівок.
Висновки. Контактні руйнування зубців є основною причиною відмов швидкохідних
зубчастих коліс у добре змащуваних закритих передачах. Під час ремонту авіаційних
двигунів із загальної кількості відбракованих зубчастих коліс до 85% відкидаються по
причині контактних руйнувань зубців: вищерблення і відшарування, втомні руйнування.
При збільшенні напрацювання редуктора відбувається накопичення пошкоджуваності
його деталей, яка по-різному проявляється у вигляді дефектів. Втомному руйнуванню
деталей передує накопичення пошкоджуваності, яка зростає зі збільшенням часу роботи
редуктора.
Виявлені основні причини пошкоджуваності та руйнування зубчастих передач
вертольотних редукторів, місць розташування та зародження вогнищ втомних тріщин.
розглянуті види контактних та втомних руйнувань, зумовлених різними причинами.
Динамічне навантаження дисків зубчастих коліс від їх обертання пошкоджує матеріал
коліс в області багатоциклової втоми по причині повторюваності польотних циклів
навантаження.
Всі експлуатаційні руйнування зубчастих коліс першої ступені редукторів ВР-8А
вертольоту Ми-8, що мали місце, булі пов'язані з наявністю в них дефектів матеріалу.
Прогресуюче вищерблення матеріалу, як правило, виникає у зубчастих коліс з
твердими зубцями, розвивається з часом до значних розмірів і може викликати руйнування
зубчастих коліс, а тому зубчасті колеса з таким вищербленням матеріалу на зубцях нездатні
до подальшої експлуатації.
Відшарування або глибинне контактне руйнування матеріалу, що іноді має місце у
зубчастих колесах з поверхнево-зміцненими (цементованими і загартованими, азотованими і
т. п.) зубцями, значно небезпечніше поверхневого вищерблення матеріалу тому, що при
цьому від зубців відділяються досить крупні ділянки зміцненого шару матеріалу, які можуть
швидко вивести всю передачу з ладу.
Основними причинами контактних руйнувань зубців є: концентрація навантаження по
довжині і профілю зубців, наявність залишкових розтягуючих напружень на робочих
поверхнях зубців, несприятливі експлуатаційні пошкодження профілів зубців і несприятливі
впливи на зубці змащувальної рідини.
Для підвищення плавності роботи зубчастих передач, яка впливає на точність
позиціонування, зменшення зношуваності під час припрацювання, шуму, вилучення
передчасного заїдання, в кінцевому рахунку – для підвищення ресурсу, очевидно, необхідно
вилучити крайкову взаємодію зубців, яка викликає їх підвищене зношування. Ця вимога
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особливо важлива для швидкохідних високонавантажених і високоресурсних передач, що
підтверджується експериментальними і промисловими даними, приведеними в дослідженнях
як вітчизняних так і зарубіжних авторів.
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DAMAGING AND DESTRUCTION OF REDUCTION TRAINS OF MI-8 HELICPTER
AND ITS MODIFICATIONS
O. Pilipenko, D. Kolesnik, A. Berezniak, V. Shokha
The results of quantitative factographic study of the Mi-8 helicopter (its modifications) reduction trains with
different types of gear coupling, the destruction of which occurred while in flight due to the presence of preliminary
material damage at the stage of production of the gear wheels and during their operational employment are presented
in a generalized form. Contact teeth destruction as the main cause of failures of high-speed gear wheels in welllubricated enclosed gears are considered. The causes of the wearing and sticking of the teeth along their lateral
surfaces as well as scoring and destruction depending on the origin of the cracks are revealed.
The main causes of damaging and destruction of helicopter reduction trains, locations and origination of
fatigue cracks spots are identified. Different types of contact and fatigue destructions due to various reasons are
considered.
Dynamic loading of gear wheels disks as a result of their rotation damages the material of the wheels in the
area of multi-cycle fatigue due to the repeatability of flight load cycles.
Lamination or deep contact destruction of the material, which sometimes take place in gears with surface
hardened (cemented, tempered, nitrided, etc.) teeth, are much more dangerous than surface destruction of the material
since sufficiently large fractions of the hardened material layer are split away from the teeth that can quickly break
down an entire gear train.
The main causes of contact teeth destruction are load concentration along the length and profile of the teeth,
the presence of residual tensile stresses on the working surfaces of the teeth, adverse operational damage to the tooth
profiles and negative effect of lubricating fluid on the teeth.
For a repaired gear train the cause of the uneven load distribution along the length of the teeth may be the
poor assembly of the gear wheels and other transmission parts which leads to unsatisfactory contact of the gear teeth in
the assembled unit.
The revealed peculiarities of the destruction process indicate regular crack proliferation from flight to flight.
According to the operation conditions of the gear wheel, its regular extensive loading refers only to the full cycle of
starting and stopping the reducer train or unloading the helicopter in flight, which in this case corresponds to the cycle
of helicopter operation in one flight. Therefore, the number of detected fatigue lines corresponds to the number of
helicopter flights.
To increase the smoothness of gear train running which affects positioning accuracy, reduce wear during
running-in, decrease noise, eliminate early jamming, and ultimately, to increase the resource, it is necessary to
eliminate the edge interaction of the teeth, which causes their excessive wear.
Keywords: gear trains and wheels of helicopter reducers, fatigue and contact destruction.
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Пінчук А.М., Зелений П.В., Соболєв В.В. Державний науково-дослідний інститут випробувань
і сертифікації озброєння та військової техніки
ОГЛЯД ГЛІСАДНИХ ВОГНІВ, АНАЛОГИ ЯКИХ ПРОПОНУЄТЬСЯ
ВСТАНОВИТИ НА АЕРОДРОМИ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
У статті розкриваються питання щодо підвищення безпеки польотів літальних апаратів на етапі
заходу на посадку та роль, яку відіграє для цього радіотехнічне забезпечення, у тому числі і така його складова
частина, як світлотехнічне забезпечення. Виконано аналіз стану оснащення аеродромів Державної авіації
України світлотехнічним обладнанням, яке б відповідало мінімальним вимогам ІСАО. Досліджені можливості
військово-промислового комплексу України щодо розроблення та виготовлення наземних світлотехнічних
засобів забезпечення посадки на елементній базі, що знаходяться на озброєнні Збройних Сил України.
Розглянуті різновиди та типові схеми розміщення існуючих систем візуальної індикації глісади, аналоги яких
можливо використовувати на аеродромах Державної авіації України без суттєвих змін у діючих схемах
світлотехнічних засобів.
Ключові слова: аеродроми Державної авіації України, глісада, захід на посадку, злітно-посадкова
смуга, екіпаж, літальний апарат, наземні світлотехнічні засоби, радіотехнічне забезпечення, система
візуальної індикації глісади.

Постановка проблеми. Радіотехнічне забезпечення (РТЗ) – вид забезпечення
Державної авіації, який являє собою комплекс заходів, спрямованих на своєчасне
формування інформації про повітряну обстановку та видачу її на пункти управління та
екіпажам повітряних суден (ПС) і забезпечення їх навігації, зльоту та посадки.
Враховуючи те, що переважна більшість надзвичайних авіаційних подій відбувається
при посадці літальних апаратів (ЛА), можна зробити висновок, що посадка є найскладнішим
та найвідповідальнішим етапом виконання польоту. Тому особливо важливу роль у безпеці
проведення польотів відіграє РТЗ, у тому числі і така його складова частина, як
світлотехнічне забезпечення.
Для вирішення завдань радіосвітлотехнічного забезпечення польотів на аеродромах
Державної авіації України відповідне радіотехнічне та світлотехнічне обладнання, у
більшості випадків, морально та фізично застаріле та не відповідає вимогам сучасності. За
часів незалежності в Україні модернізовані лише деякі окремі елементи (елементна база)
такого обладнання.
Актуальність дослідження. Аналіз досліджень щодо підвищення безпеки польотів
авіації Повітряних Сил Збройних Сил (ПС ЗС) України підтвердив доцільність доведення
характеристик авіаційної техніки (АТ) до вимог ІСАО. І, як результат, впродовж останніх років,
спостерігається тенденція збільшення кількості АТ, що відповідають цим вимогам. Доведення
характеристик АТ до міжнародних норм здійснюється українськими авіаремонтними
підприємствами шляхом дообладнання АТ відповідною апаратурою вітчизняного та іноземного
виробництва.
Однак, питання щодо оснащення аеродромів Державної авіації України світлотехнічним
обладнанням, яке б відповідало мінімальним вимогам ІСАО, залишились поза увагою. Тому,
дослідження щодо можливості та доцільності дообладнання існуючих аеродромів Державної
авіації України світлотехнічним обладнанням, є актуальними.
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Зв’язок авторського доробку з практичними завданнями.
На даний час військово-промисловий комплекс (ВПК) України має можливість
виготовляти наземні світлотехнічні засоби забезпечення посадки на новій елементній базі, що
вже знаходяться на озброєнні Збройних Сил України. На основі наявних засобів забезпечення
посадки є можливість розробити, провести цикл випробувань та серійно випускати аналоги
розглянутих у статті систем візуальної індикації глісади, які дозволять підвищити безпеку при
виконанні заходу на посадку ЛА та підвищити резервування засобів радіотехнічного
забезпечення польотів.
Виклад основного матеріалу.
Виконання заходу на посадку є найбільш відповідальним етапом польоту будь-якого ЛА.
На аеродромах, для забезпечення даного етапу польоту, застосовують різні радіотехнічні та
наземні світлотехнічні засоби.
Радіотехнічні засоби забезпечують привід ЛА в район аеродрому і його захід на посадку.
Сучасні радіотехнічні засоби дозволяють здійснити посадку ЛА в автоматичному режимі при
відсутності візуальних орієнтирів, але не всі ЛА та аеродроми мають відповідне устаткування.
Наземні світлотехнічні засоби дозволяють екіпажу ЛА встановити візуальний контакт з
аеродромом і оцінити положення ЛА відносно злітно-посадкової смуги (ЗПС), що дозволяє
екіпажу контролювати процес заходу на посадку.
Згідно керівних документів, які регламентують організацію зв’язку та РТЗ польотів
Державної авіації України, допускається розгортання глісадних вогнів (системи візуальної
індикації глісади).
Система візуальної індикації глісади призначена для забезпечення заходу на посадку,
незалежно від того чи обладнана дана ЗПС іншими візуальними чи не візуальними (спрощеними
радіотехнічними) засобами заходу на посадку, при наявності однієї або декількох із наведених
умов:
а) ЗПС використовується турбореактивними або іншими літаками, яким необхідний захід
на посадку по глісаді;
б) виникнення ускладнень при оцінці екіпажем будь-якого типу ЛА вірності своїх дій при
виконанні заходу на посадку при наявності однієї з наступних умов:
недостатності візуальних орієнтирів при заході на посадку над поверхнею води чи над
однотипною місцевістю вдень;
недостатності зовнішніх вогнів при виконанні заходу на посадку вночі;
невірного уявлення просторового положення ЛА відносно ЗПС, що створюється
оманливим характером оточуючої місцевості, або нахилом ЗПС;
в) наявності об’єктів, в зоні заходу на посадку, які можуть призвести до надзвичайної
події, при умові, що ЛА знаходиться нижче нормальної траєкторії заходу на посадку, особливо,
якщо відсутні невізуальні/візуальні засоби, які попереджують про наявність даних об’єктів;
г) фізичний стан (особливості) поверхні торців ЗПС становлять небезпеку у випадку
виконання посадки з ―недольотом‖ або викочування ЛА за межі ЗПС;
д) в районі ЗПС місцевість або метеорологічні умови такі, що ЛА при виконанні заходу
на посадку може потрапити в зону підвищеної турбулентності [1].
На даний час існують чотири різновиди системи візуальної індикації глісади T-VASIS,
AT-VASIS, PAPI, APAPI. Виходячи з реалій сьогодення та наявних наземних світлотехнічних
засобів на аеродромах Державної авіації України, розглянемо докладніше системи PAPI, APAPI,
які можливо використовувати без суттєвих змін у діючих схемах світлотехнічних засобів.
Нижче наведено загальний опис даних систем згідно [1].
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Система РАРІ. Дана система складається з флангового горизонту, до якого входить
чотири багатолампові або спарені однолампові вогні, з різким кольоровим переходом, які
розташовані однин від одного на рівній відстані. Розміщується дана система ліворуч (за
умови, що це можливо) або праворуч від ЗПС. Типова схема розміщення наведена на
рисунку 1.

Рис. 1. Типова схема розміщення системи візуальної індикації глісади РАРІ
Фланговий горизонт повинен бути виготовлений та встановлений таким чином щоб,
заходячі на посадку екіпаж:
знаходячись на глісаді (близько до неї) спостерігав два вогні, що розташовані ближче
до ЗПС, червоного кольору, решту вогнів – білого кольору;
знаходячись вище глісади спостерігав вогонь, що розташований ближче до ЗПС,
червоного кольору, а решта вогнів – білого кольору. Якщо екіпаж спостерігає всі вогні білого
кольору – ЛА знаходиться набагато вище глісади;
знаходячись нижче глісади спостерігав три вогні, які знаходяться ближче до ЗПС,
червоного кольору а четвертий вогонь – білого кольору. Якщо екіпаж спостерігає всі вогні
червоного кольору – ЛА знаходиться набагато нижче глісади.
Приклад встановлення світових променів та встановлення кутів РАРІ для глісади 3
наведено на рисунку 2.

Рис. 2. Установочні кути для системи візуальної індикації РАРІ для глісади 3
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Приведення у відповідність сигналу РАРІ та глісади ILS і/або мінімальної глісади
MLS до точки, що найближча до порогу ЗПС, може бути досягнуто за рахунок збільшення
сектору ―на курсі‖ з 20' до 30'. Установочні кути для глісади 3 будуть відповідати 225',
245', 315', 335'.
Система АРАРІ. Дана система складається із флангового горизонту, до якого входить
дві багатолампові або здвоєні однолампові вогні з різким кольоровим переходом.
Розміщується дана система ліворуч (за умови, що це можливо) або праворуч від ЗПС. Типова
схема розміщення наведена на рисунку 3.

Рис. 3. Типова схема розміщення системи візуальної індикації глісади АРАРІ
Фланговий горизонт повинен бути виготовлений та встановлений таким чином щоб,
заходячі на посадку екіпаж:
знаходячись на глісаді (близько до неї) спостерігав вогонь, що розташований ближче
до ЗПС, червоного кольору, а вогонь, що розташований далі – білого кольору;
знаходячись вище глісади спостерігав обидва вогні білого кольору;
знаходячись нижче глісади спостерігав обидва вогні червоного кольору.
Приклад встановлення світових променів та встановлення кутів АРАРІ для глісади 3
наведено на рисунку 4.

Рис. 4. Установочні кути для системи візуальної індикації АРАРІ для глісади 3
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При встановленні систем на аеродромах, що обладнані системою ILS відстань D
вибирається таким чином, щоб забезпечити оптимальну сумісність візуальних та
інструментальних систем, що регулярно використовують дану ЗПС [2].
При встановленні системи необхідно дотримуватись установчих допусків та
рекомендацій виробника. Для збільшення зони дії системи АРАРІ слід розглянути
можливість збільшення інтервалів між вогнями до 9 ± 1 м, а відстань найближчого до ЗПС
вогню – до 15 ± 1 м. Конструкція вогнів повинна бути легкозламна та повинна
встановлюватись як можна нижче на земній поверхні. За умови, що ЗПС використовується
ЛА, які потребують візуального управління по крену, допускається встановлення ще одного
флангового горизонту з протилежної сторони смуги.
На ЗПС, обладнаних системою ILS, місце установки та значення кута виставлення
обираються таким чином, щоб візуальна глісада максимально співпадала з інстументальною
глісадою ILS.
Обидві запропоновані системи повинні забезпечувати виконання завдань за
призначенням, як вдень, так і вночі, та мати можливість дистанційного управління та
регулювання інтенсивності світіння. Кожний вогонь повинен забезпечувати регулювання у
вертикальній площині, з розрахунком, щоб нижня межа сектору білого променю мала змогу
регулюватись в діапазоні від 130' до 430' над горизонтом. Щодо впливу кліматичних
факторів вогні повинні відповідати ГОСТ В.20.39.304-76 та зберігати передачу світлових
сигналів без зміни контрастності.
Головні висновки.
В силових структурах України недостатньо приділяється увага щодо оснащення
аеродромів Державної авіації України світлотехнічним обладнанням, яке б відповідало
вимогам ІСАО.
Враховуючи можливості вітчизняного ВПК, залучення ЛА країн – членів НАТО до
проведення навчань на аеродромах Державної авіації України, дообладнання існуючих
аеродромів Державної авіації України світлотехнічним обладнанням, є доцільним.
Дообладнання існуючих аеродромів Державної авіації України системами візуальної
індикації глісади забезпечить підвищення безпеки польотів на найбільш складному його етапі –
посадці та забезпечить підвищення резервування засобів радіотехнічного забезпечення польотів.
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REVIEW OF THE GLIDE INDICATOR LIGHTS, ANALOGUES OF WHICH ARE PROPOSED TO BE
INSTALLED AT THE AERODROMES OF THE STATE AVIATION OF UKRAINE
A.Pinchuk, P.Zelenyi, V.Soboliev
The article addresses the issues of improving the flight operating safety of aircraft at the landing approach
stage and the significance of radio-technical support (including such its component part as lighting equipment) for
fulfilling this mission. The state of equipping of the aerodromes of the State Aviation of Ukraine with lighting equipment
that would meet compliance with modern requirements was analyzed. The expediency of bringing the characteristics of
aviation technology to the requirements of the International Civil Aviation Organization (ICAO) by its equipping with
appropriate equipment of domestic and foreign production was confirmed. The issues of the relevance of research on
equipping of the aerodromes of the State Aviation of Ukraine with lighting equipment that would meet the minimum
requirements of ICAO (International Civil Aviation Organization) were covered. Capabilities of the military-industrial
complex of Ukraine in the sphere of development and manufacturing of ground-based lighting facilities for landing
using an element base that is employed in the Armed Forces of Ukraine were investigated. The general purpose of the
lighting facilities of the aerodrome was given. Critical conditions under which the use of a glide visual indication
system that leads to improved flight safety of aircraft at the approach stage were covered and summarized. Varieties of
the glide visual indication systems, analogues of which can be used at the airfields of the State Aviation of Ukraine
without significant changes in the existing circuits of lighting equipment, were considered. The typical layouts of the
glide visual indication systems were given. The requirements for the manufacturing, installation of the wing bar and the
algorithm for determining the position of the aircraft relative to the glide by crew were considered.
Keywords: aerodromes of State Aviation of Ukraine, glide, landing approach, aircraft, runway, crew, groundbased lighting, radio-technical support, glide visual indication system.
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МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ ФЕРМИ РАКЕТНО-БОМБАРДУВАЛЬНОЇ
УСТАНОВКИ ВЕРТОЛЬОТУ Ми-8МСБ-В У ПРОЦЕСІ ВИПРОБУВАНЬ
Розглянута проблема забезпечення міцності ферми бомбардувальної установки зовнішньої підвіски
вертольоту Ми-8МСБ-В при випробуваннях. Для її вирішення розроблені методики розрахунку ферми на
міцність при максимальних навантаженнях і виконане моделювання конструкції на основних режимах
експлуатації вертольоту. Виконано математичне моделювання ферми при максимальних запланованих
перевантаженнях у польоті, для визначення критичних зусиль і максимальних напружень в елементах
конструкції, а також проведений її аналіз на предмет відсутності залишкових деформацій. Виконаними
розрахунками, математичним та імітаційним моделюванням доведено, що необхідні умови міцності
виконуються для усіх елементів ферми при її максимальному навантаженні в основних режимах польоту.
Ключові слова: вертоліт, випробування, ферма, навантаження, міцність, розрахунок, моделювання.

Вступ. Випробування займають важливе місце в життєвому циклі сучасної техніки.
Вони є невід’ємною складовою технологічного процесу виготовлення і модернізації
технічних об’єктів, зокрема, військової техніки і техніки спеціального призначення [1].
Метою проведення випробувань є визначення та оцінка бойових, технічних і
експлуатаційних характеристик, представлених на випробування зразків техніки.
Випробування об’єктів можуть проводитися двома основними методами:
- експериментальним методом - шляхом натурних випробувань об’єкту в певних
умовах функціонування з метою його вивчення (тобто, активним спостереженням);
- моделюванням об’єкту - шляхом складання математичної (числової) моделі, як
аналога об’єкту, та її вивчення при імітації різноманітних впливів.
Використання моделювання є сучасним методом, тому що дозволяє перенести реальні
випробування у віртуальне середовище. При цьому можна значно розширювати кількість
параметрів моделювання і задавати різноманітні моделі впливу на об’єкт. Це дозволяє
суттєво скоротити терміни випробувань і зменшити загальні витрати на випробування.
В якості прикладу застосування імітаційного моделювання при випробуваннях
розглянемо моделювання міцності ферми 8МТ-8700.000, яка входить до складу зовнішньої
підвіски вертольоту Ми-8МСБ-В.
Установка зовнішньої підвіски вертольоту Ми-8МСБ-В (P088704000СБ) призначена
для підвіски озброєння (авіаційних бомб ФАБ-250М-62, ФАБ-500М-62, блоків Б8В20МСБ з
ракетами типу С-8) або додаткових баків пального. Вона містить наступні складові (рис.1):
- дві ферми типу 8МТ-8700.000, розміщені ззовні по обох бортах фюзеляжу;
- шість балочних тримачів БД3-57Кр-ВМ із замками БД3-55М.
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Рис.1. Загальний вигляд установки на вертольоті.
На рисунку 2 наведені схеми різних варіантів навантаження зовнішньої підвіски
вертольоту Ми-8МСБ-В у випадку оснащення озброєнням (ракетно-бомбардувальна
установка).

Рис. 2. Схема навантаження установки зовнішньої підвіски.
Конструкція ферми балочних тримачів вертольоту Ми-8МСБ-В зображена на
рисунку 3. Кожна ферма кріпиться до вузлів фюзеляжу по шпангоутах №7 и №10. До
несучих труб кожної ферми приєднуються три балочних тримача БД3-57КР-ВМ. Озброєння
(або додаткові баки пального) підвішуються на несучі важелі замків за підвісні вушка.

а)
б)
Рис.3. Конструкція (а) і 3D-модель (б) ферми 8МТ-8700.000
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Моделювання здійснювалось під час випробувань ферми 8МТ-8700.000 вертольоту
Ми-8МСБ-В для перевірки міцності ферми і достовірності попередніх розрахунків,
виконаних розробниками зразка.
Метою статті є розробка методики розрахунку ферми на міцність і її математичне та
імітаційне моделювання, при випробуваннях конструкції на основних режимах експлуатації
вертольоту.
Для попереднього (ручного) розрахунку ферми доцільно обмежитись стрижневою
моделлю системи, тому що більшість з’єднань елементів ферми виконані за допомогою
шарнірів. У цьому випадку моделюється одновісний напружено-деформований стан
конструкції, при якому в стрижнях діють тільки сили розтягу-стиску (моменти сил відсутні).
Завданням розрахунку є визначення сил, які діють в стрижнях і вузлах зовнішньої
підвіски при найбільш навантажених варіантах комплектації вертольоту, для наступних
розрахунків на міцність.
На рисунку 4 показана стрижнева модель ферми. У точках 1(А), 2(В) і 3(С) ферма
закріплена нерухомо до фюзеляжу вертольоту (до шпангоутів 7 і 10).

б)
а)
Рис.4. Стрижневі моделі ферми: реальна (а) і еквівалентна (2)
Основна рама ферми (точки 4-5-7-9-8-6) являє собою жорстку зварювальну
конструкцію (раму), яка шарнірно закріплена за допомогою розкосів і кронштейнів до
фюзеляжу вертольоту. Тому, для силового розрахунку цю схему можна дещо спростити,
замінивши стрижневою моделлю. При силовому розрахунку визначаються реакції в опорах
ферми і зусилля в елементах конструкції при максимальних навантаженнях.
Міцність ферми повинна забезпечувати можливість здійснення запланованих
перевантажень вертольоту при відсутності залишкових деформацій конструкції. При цьому
коефіцієнт перевантаження визначається на основі вимог норм міцності, які викладені в
міжнародних Авіаційних правилах до конструкцій вертольотів [2, 3].
(1)
,
де
=1,5 – коефіцієнт запасу міцності деталей вертольоту;
=3,0 – коефіцієнт перевантаження вертольоту при маневрах.
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Міцність підвіски вертольоту перевіряється для найбільш важких розрахункових
випадків, які охоплюють усі комбінації польотних умов і варіантів навантажень. Тому,
максимальний коефіцієнт перевантаження прийнято
.
Виходячи з аналізу найбільших масово-інерційних і експлуатаційних навантажень
вертольоту, при розрахунку міцності ферми прийняті дві основні схеми:
Схема 1 (рисунок 5-а) відповідає варіантам 1-4 навантажень вертольоту (див. рис. 2).
При цьому максимальне навантаження відповідає варіанту 2, в якому блоки Б8В20МСБ
замінені авіаційними бомбами. Тут загальна маса конструкції ферми складає m=1162,4кг, а
сила ваги G=mg=11387,6Н. Для розрахунку приймаємо G =11500Н. При цьому центр ваги
конструкції розміщений практично посередині між внутрішнім і середнім тримачами. Повна
сила ваги G розподіляється на чотири складові сили G1- G4 , які розподіляються прямо
пропорційно відрізкам НК і НL.
Схема 2 (рисунок 5-б) відповідає варіанту навантаження сумарною силою Р від залпу
з 2-х блоків Б8В20МСБ, яка прикладена до середнього тримача в горизонтальному напрямі
(назад відносно напрямку польоту). Згідно попереднього розрахунку реакцій від залпу ракет
приймаємо Р =2000Н.

а)

б)
Рис.5. Схеми навантаження ферми 8МТ-8700.000 силою ваги G (а)
і силою Р від залпу ракет (б)
Запропонована методика розрахунків і моделювання ферми для кожного варіанту
навантаження аналогічна і включає наступні дії:
1. Побудова стрижневої 3D-моделі ферми.
2. Ручний аналітичний розрахунок реакції в опорах ферми (в точках закріплення до
фюзеляжу) від завданого навантаження, шляхом складання рівнянь статичної рівноваги
системи (в різних площах тривимірного простору).
3. Ручний аналітичний розрахунок сил розтягування-стиснення в стрижнях ферми
методом коефіцієнтів питомої сили з подальшою їх перевіркою в програмі MathCAD.
4. Статичний розрахунок стрижневої моделі ферми методом скінчених елементів в
програмі WinMachine для знаходження сил.
5. Статичний розрахунок реалістичної 3D-моделі ферми методом скінчених елементів
у програмі SolidWorks Simulation для визначення розподілу напружень.
6. Ручний аналітичний розрахунок окремих елементів конструкції ферми для
перевірки на міцність у місцях дії максимальних зусиль і найбільш небезпечних
концентрацій напружень.
Спочатку перевіряються умови статичної визначеності просторової конструкції ферми
для m стрижнів і j вузлів:
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(2)
.
У нашому випадку (m=11, j=7) умови виконуються 11<3×7-6 (11<15). Тому, для
ферми 8МТ-8700.000, як статично визначеної системи, можна складати рівняння статичної
рівноваги без додаткових умов.
На рисунках 6а-6в зображені схеми до визначення реакцій в опорах (кронштейнах). У
результаті складання рівнянь типу ∑М=0 або ∑Р=0 отримаємо значення усіх реакцій в
точках закріплення ферми 1(А), 2(В) і 3(С) по осях координат системи.
Загальна схема сил, що діє на ферму, приведена на рисунку 6г.

а)

б)

в)
г)
Рис. 6. Схеми до визначення реакцій в опорах (а-в) та сил в стрижнях (г)
Для визначення сил в стрижнях ферми застосуємо діакоптичний підхід до рішення
задачі по частинах. Для цього скористуємось геометричним методом перетинів (методом
вирізання вузлів).
Уведемо для кожного стрижня коефіцієнт питомої сили (КПС), який визначає
величину сили розтягу або стиску на одиницю довжини стрижня Тij=Nij/lij.
Для прикладу розглянемо вузол Н, в якому прикладена сила . Напишемо систему
рівнянь статичної рівноваги зовнішніх і внутрішніх сил у вигляді
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{

(3)

де xi, yi, zi – координати і-го вузла в просторовій системі координат.
Розв’язок цієї системи рівнянь дає значення КПС для кожного стрижня у вузлі, по
яких можна визначити величини сил в стрижнях ферми як Nij= Тijlij.
Для знаходження величин сил розтягу або стиску в інших стрижнях ферми необхідно
аналогічну процедуру повторити для кожного з вузлів системи.
Перевірка правильності знаходження максимальних сил в стрижнях виконувалась в
пакеті MathCAD шляхом розв’язання систем рівнянь типу (3). Для даної ферми зазвичай
кількість рівнянь змінюється від 3 до 5.
Для автоматизованого розрахунку сил і напружень в конструкції ферми
використовувався метод скінчених елементів, який реалізований в програмах систем
автоматизованого проектування (САПР), зокрема в програмі WinMachine [4].
Базова (реалістична) тримірна стрижнева 3D-модель ферми показана на рисунку 7-а, а
спрощена розрахункова модель – на рисунку 7-б. В даній моделі враховуються тільки
необхідні шарнірні з’єднання стрижнів у вузлах конструкції.
Навантаження конструкції задається аналогічно попередньому розрахунку.
У результаті проведених розрахунків одержані значення усіх реакцій у вузлах
закріплення та силових факторів в стрижнях ферми (рисунок 7-в,г).

а)

б)

в)

г)
Рис.7. Розрахунки і моделювання ферми в програмі WinMachine:
а) реалістична модель; б) еквівалентна модель; в) епюри сил; г) реакції в опорах
З метою більш точного врахування пружно-деформаційних і масово-інерційних
параметрів при визначенні міцності був проведений розрахунок та моделювання реальної
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конструкції ферми за методом скінчених елементів в САПР SolidWorks (модуль Simulation)
[5,6].
На рисунку 8 приведена розрахункова модель ферми і приклад її розрахунку.
Завдання граничних умов для ферми здійснювалось шляхом фіксації її конструкції в
трьох базових точках (опорах А,В,С) за допомогою закріплення відповідних кронштейнів К1,
К4, К6 до фюзеляжу вертольоту (до «землі»).

Рис.8. Розрахункова модель ферми в програмі SolidWorks Simulation
При моделюванні пружної системи ферми до конструкції прикладались різні
розрахункові навантаження (з урахуванням необхідних коефіцієнтів перевантаження). У
даному прикладі навантаження здійснювалось силою ваги G, яка розподілена по вузлах.
Згідно методу скінчених елементів, на основі розрахункової моделі, автоматично
побудована гетерогенна мережа скінчених елементів, яка для даної ферми складається з
1507347 вузлів (на рисунку також показаний її збільшений фрагмент). На наступному етапі
виконувались відповідні розрахунки пружно-деформованого стану ферми. На цьому ж
рисунку наведений протокол розрахунку моделі ферми з відповідними відкритими вікнами і
графіками.
Оцінка міцності конструкції виконувалася з використанням максимальних напружень
за von Mises для пластичних матеріалів.
Результати розрахунку представлені на рисунку 9 у вигляді розподілених полів
напружень і деформацій ферми. Тут показані результати моделювання напруженодеформованого стану ферми (карта напружень) для одного з розрахункових варіантів
навантажень.
Аналіз результатів розрахунків і моделювання усіх варіантів напруженодеформованого стану ферми, при максимальних навантаженнях показав, що її конструкція в
цілому відповідає нормам міцності Керівництва для конструкторів «Норми міцності
вертольотів 1961 року» [7].
Проведені наступні льотні випробування даної конструкції ферми з максимальним
завантаженням і при досяжних максимальних перевантаженнях (з проведенням стрільб та
бомбометання) підтвердили відсутність залишкових деформацій, а відповідно і коректність
проведених розрахунків та моделювання.
118

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

а)

б)

в)
г)
Рис.9. Приклад моделювання ферми в програмі SolidWorks:
а) епюра напружень; б), в) зондування напружень в окремих елементах;
г) епюра деформацій конструкції
Висновки
Виконаними розрахунками, математичним і імітаційним моделюванням, а також
наступними експериментальними дослідженнями під час випробувань доведено, що
необхідні умови міцності виконуються для усіх елементів ферми при її максимальному
навантаженні в основних режимах польоту.
Проведене моделювання показало, що розрахунки міцності ферми можна виконувати
різними методами - ручним аналітичним або автоматичним (автоматизованим) з
використанням універсальних програм САПР (MathCAD, WinMachine, SolidWorks
Simulation, ANSYS і ін.). Проте, останні методи забезпечують більш високу точність
розрахунків і практично необмежені можливості імітаційного моделювання конструкцій.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Dmytriyev V.A. Modern Methods of Modelling in Testing and Sertification of Special
Technique / V.A. Dmytriyev, V.M. Chupryna, E.K. Chimbanga // Математичне та імітаційне
моделювання систем. Матеріали XІII Міжнародної науково-практичної конференції ‖МОДС2018‖, Чернігів, 25 – 29 червня 2018 року, Україна, м.Київ – м.Чернігів – с.Жукін.
– Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 376-378.
2. Electronic Code of Federal Regulations. Title 14: Aeronautics and Space. Chapter I – Federal
Aviation Administration, Department Of Transportation. Subchapter C – Aircraft. Part 29 –
Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=14:1.0.1.3.14
3. European Defence Agency. European Military Airworthiness Certification Criteria (EMACC)
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
www.eda.europa.eu/docs/defaultsource/documents/emacc-hdbk-edition-3-0-(1-feb-2018)---endorsed-for-release.pdf.
119

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

4. Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. – М.: Изд-во АПМ, 2005 – 472 с.
5. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике /
А.А.Алямовский, А.А.Собачкин, Е.В.Одинцов, А.И.Харитонович, Н.Б.Пономарев. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2008. – 1040 с.
6. Алямовский, А.А. COSMOSWorks. Основы расчета конструкций на прочность в среде
SolidWorks / А.А. Алямовский. – М.: ДМК Пресс, 2010. — 784 с.
7. Руководство для конструкторов вертолетов. Том II. Прочность вертолета. Выпуск 2.
Расчет и испытания вертолетов на прочность при переменных загрузках. – М.: ЦАГИ, 1962.
Сергієнко Андрій Іванович
провідний
науковий
співробітник
науково–дослідного відділу Державного
науково–дослідного
інституту
випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1607-6056
+38095-386-70-97
Чуприна Володимир Михайлович
доктор технічних наук, доцент, провідний
науковий
співробітник
Державного
науково–дослідного
інституту
випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4886-090X
+38068-131-66-06
Холодний Руслан Віталійович
науковий
співробітник
Державного
науково-дослідного інституту випробувань
і сертифікації озброєння та військової
техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
+38093-583-49-80

Andrij Sergienko
Lead Researcher of State Scientific Research
Institute of Armament and Military Equipment
Testing and Certification, Chernihiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-1607-6056
+38095-386-70-97

Volodymyr Chupryna
Doctor of Technical Sciences, Associate
Professor, Lead Researcher of State Scientific
Research Institute of Armament and Military
Equipment Testing and Certification, Chernihiv,
Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-4886-090X
+38068-131-66-06
Ruslan Kholodnyi
Researcher of State Scientific Research Institute
of Armament and Military Equipment Testing
and Certification, Chernihiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
+38093-583-49-80

MODELING OF THE FRAME STRENGTH OF THE MISSILE AND BOMBING GEAR
OF THE Мi-8МСБ-В HELICOPTER IN THE TEST PROCESS
A. Sergienko, V. Chupryna, R. Kholodnyi
The problem of ensuring the frame strength of missile and bombing gear of the Ми-8МСБ-В helicopter pylon
in the course of testing is considered. The methods of calculation of the frame strength at maximum load are developed
to solve this problem; as well as modeling of design for the main operating modes of the helicopter is conducted.
Previously, on the basis of force factors the loading coefficients of the helicopter on its operational modes are
determined, particularly in combat use (dive with a volley of missiles and bombing).
While conducting modeling the advanced methods of calculating the design of the frame strength parameters
were applied, i.e. the analytical manual calculation and computational programs of computer-aided design (CAD).
Manually calculating the forces and stresses in the framework (using cut nodes) the frame was idealized as rod model
with hinged connections of the elements in the nodes A system of equations for each node was formed, which were
solved in MathCAD. In the automated calculation of forces and stresses in the design of the frame the finite element
method was implemented, which is used in WinMachine programs and SolidWorks Modeling.
The mathematical modeling of the frame was made at the maximum anticipated in-flight loads for
determination the critical force and the maximum stress in the construction elements. In addition, the analysis for the
redundant deformation was carried out.
Performed calculations, mathematical and simulation modelling proved that the necessary strength
requirements are met for all the elements of the frame under its maximum load in all flight operational modes.
Keywords: helicopter, test, frame, load, strength, calculation, modeling.
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Шапоренко В.Г., Козир А.Г. Державний науково-дослідний інститут випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки
Музичук В.М. Генеральний штаб Збройних Сил України
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЗНАЧЕНЬ КІЛЬКІСНИХ
ПОКАЗНИКІВ УНІФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Розроблені рекомендації щодо обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації у
тактико-технічних завданнях на дослідно-конструкторські роботи з розробки зразків озброєння та військової
техніки
Ключові слова: вимоги, коефіцієнт застосовуваності, коефіцієнт повторюваності, тактико-технічне
завдання, уніфікація

У роботі [1] була сформульована задача визначення оптимального значення
кількісних показників (рівня) уніфікації під час обґрунтування вимог до зразків озброєння та
військової техніки (ОВТ) у тактико-технічному завданні (ТТЗ) на їх розробку та
запропоновано її рішення за допомогою формули:
∑
(1)
,
де Кбаз – базовий рівень уніфікації;
n – кількість факторів, які впливають на рівень уніфікації;
Сі – коефіцієнти факторів, які впливають на рівень уніфікації.
Також був запропонований загальний методичний підхід до обґрунтування кількісних
показників рівня уніфікації:
1) визначення базового рівня кількісних показників рівня уніфікації;
2) визначення переліку факторів, які впливають на рівень уніфікації;
3) визначення коефіцієнтів факторів, які впливають на рівень уніфікації;
4) розрахунок кількісних показників рівня уніфікації за формулою (1).
Проблемним питанням такого методичного підходу є відсутність єдиного принципу
та рекомендацій виконання пунктів 1-3 наведеного методичного підходу.
Метою статті є формування пропозицій та рекомендацій стосовно практичного
застосування наведеного вище методичного підходу.
Встановлення базових рівнів кількісних показників уніфікації державними
стандартами СРСР передбачалось на трьох рівнях: міжгалузевому, галузевому і підприємств
[2], [3], [4], [5]. Такий системний підхід дозволяв у цілому досягати єдності цілей уніфікації
на державному рівні. На жаль, в Україні на цей час такої системи не існує.
Більше того, за останні роки відбулися значні зміни в національній економіці та
оснащенні Збройних Сил України зразками ОВТ: станом на 2019 рік частка розробок і
поставок ОВТ державними підприємствами складає лише 30%. При цьому левова частка
розробок ОВТ підприємствами недержавної форми власності розробляється за власний кошт,
за внутрішніми ТТЗ або технічними умовами, в яких вимоги до кількісних показників
уніфікації відсутні.
У 2015-2019 роках Державним науково-дослідним інститутом випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки проведено більше 300 супроводжень дослідноконструкторських робіт (ДКР) за етапами розробки, визначальних відомчих та інших видів
випробувань різноманітних за номенклатурою зразків ОВТ (наприклад, [6], [7], [8], [9], [10]).
На період випробувань рівень уніфікації дуже різниться та складає за коефіцієнтами
застосовуваності (КЗ) та повторюваності (КП) від 30% до 90% (при розрахунках КП за
методикою, запропонованою у [1]). Низькі значення показників дають підставу для висновку
про можливу низьку техніко-економічну оцінку окремих зразків ОВТ, при цьому вартість
© Шапоренко В.Г., Козир А.Г., Музичук В.М., 2020
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закупівлі та витрати на подальшу експлуатацію і ремонт такої техніки покладається на
Збройні Сили. Таким чином, є нагальна потреба у встановленні базових значень кількісних
показників уніфікації на рівні Міністерства оборони України, яке виступає Замовником ОВТ
для Збройних Сил.
Аналіз фактично досягнутих, на період випробувань, рівнів уніфікації та
номенклатури зразків ОВТ, а також досвіду і потужності їх розробників свідчить про
можливість та доцільність встановлення вимог до показників уніфікації на рівні 70-85%
(саме такий рівень уніфікації досягався для більшості зразків ОВТ, які були розроблені
потужними підприємствами з багаторічним досвідом розробки тієї чи іншої номенклатури
ОВТ). Таким чином, розрахунки за формулою (1) повинні надавати саме такий результат,
тобто, значення базового рівня уніфікації пов’язано із принципами встановлення значень
коефіцієнтів факторів, які впливають на рівень уніфікації.
Приймемо, що вплив будь-якого фактору може бути:
відсутнім, тоді Сі =1;
сприятливим, тоді Сі ˃1;
несприятливим, тоді Сі ˂1.
Значення коефіцієнтів факторів, у разі сприятливого або несприятливого випадку,
впливу з урахуванням попереднього характеру досліджень може бути прийнято однаковим
для усіх факторів. Також приймемо, що Сі мають таке значення, що К досягає максимального
(або мінімального) прийнятного рівня уніфікації при сприятливому (несприятливому) впливі
усіх факторів.
З урахуванням цього пропонується встановлення значень Кбаз та Сі виконувати за
формулами:
,

,

(2)

де Кmax , Кmin – максимальний та мінімальний прийнятні рівні уніфікації;
± – ―+‖ – для факторів сприятливого впливу, ―–‖ – для факторів несприятливого впливу
на рівень уніфікації.
Встановлення значення Кmax = 100% недоцільно, бо це виключає наявність у зразку
ОВТ типорозмірів та складальних одиниць (деталей) оригінальної розробки підприємства,
що майже неможливо під час створення нових або модернізованих зразків. Крім того,
високий рівень уніфікації може вступити у протиріччя з іншими, більш важливими вимогами
до зразка ОВТ. Так, наприклад, у роботі [11] наводиться приклад, коли вимоги до довжини
злітно-посадкової смуги для літака змусили проектантів зменшити його масу, що було
неможливо без збільшення кількості оригінальних типорозмірів та складальних одиниць
(деталей). Внаслідок таких конструктивних рішень досягнутий рівень уніфікації знизився
більше, ніж у 2 рази.
Встановлення значення Кmin = 0 недоцільно, бо це означає наявність у зразку ОВТ
типорозмірів та складальних одиниць (деталей) тільки оригінальної розробки підприємства,
що неминуче призведе до великих витрат часу і коштів на розробку, підготовку виробництва
та експлуатацію (ремонт), а також передумов до зниження якості зразка ОВТ.
Аналіз факторів впливу на рівень показників уніфікації ОВТ показує, що основними з
них є:
1) новизна розробки;
2) складність зразка;
3) характер застосування;
4) потреба у сумісності з іншими зразками ОВТ;
5) обсяг випуску;
6) досвід підприємства;
7) потенціал підприємства (виробничі потужності, кваліфікація кадрів тощо).
Пропозиції щодо диференціації факторів за характером впливу наведені у таблиці 1.
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№
п/п

Критерії диференціації факторів за характером впливу
Характер впливу
Найменування
фактору
несприятливий
відсутній

1

Новизна розробки

Немає аналогів

Має аналоги за типом

2

Складність зразка
Характер
застосування
Потреба у сумісності
з іншими зразками

Нескладний
Одноразовий
(короткочасний)

Складний
Кілька разів
(середньотривалий)
Нечисельне
сумісництво

3
4
5

Обсяг випуску

Відсутня
Одиниці

Невелика серія

Таблиця 1

сприятливий
Має близькі
аналоги
Дуже складний
Багатократний
(довготривалий)
Багаточисельне
сумісництво
Велика серія,
масовий
Тривалий

Вертоліт типу Ми-8 з
пристроями
―Фалькон‖,
ТОВ ―Автор‖

Вертоліт Ми-2МСБ з
системою
некерованого
ракетного озброєння,
АТ ―Мотор-Січ‖
Вертоліт Мі-8МСБ-В
з розширеними
бойовими
можливостями,
АТ ―Мотор-Січ‖

Найменування фактору

Автожир ―Сапфір-2‖,
ТОВ ―Гіропракт‖

№
п/п

Літак Ан-26 з КУВ
26-50 та ―Адрос‖ КТ03У, ―Адрон‖

Досвід підприємства
Відсутній
Нетривалий
Потенціал
7
Низький
Середній
Високий
підприємства
Звичайно, існує потреба у більш конкретному визначенні критеріїв диференціації (у
тому числі і кількісних значень), але для попереднього аналізу такий розподіл є прийнятним.
Для подальших досліджень приймемо, що Замовника задовольняють умови, за яких
Кmax = 90%, Кmin = 50%. Тоді розрахунки за формулами (2) для визначених вище 7 факторів
впливу надають результат:
Кбаз = 70%;
Сі = 1,286 – для факторів сприятливого впливу;
Сі = 0,714 – для факторів несприятливого впливу.
У таблиці 2 наведено приклад визначення значень коефіцієнтів факторів впливу, а у
таблиці 3 – порівняння досягнутого рівня уніфікації за результатами випробувань з
результатами розрахунку за формулою (1) та коефіцієнтом повторюваності для окремих
зразків ОВТ, які випробовувались ДНДІ ВС ОВТ ([6], [7], [8], [9], [10]).
Таблиця 2
Визначення значень коефіцієнтів факторів впливу
Зразок ОВТ, розробник
6

Новизна розробки
1,286
1,286
1,286
1
1,286
Складність зразка
1
1
1
1
1
Характер застосування
1,286
1,286
1,286
1,286
1,286
Потреба у сумісності з 0,714
0,714
0,714
0,714
1
4
іншими зразками
5 Обсяг випуску
1
1
1
1
1
6 Досвід підприємства
0,714
1,286
1,286
1
1
7 Потенціал підприємства
0,714
1,286
1,286
1
0,714
Разом 6,714
7,572
7,572
7,000
7,286
Аналіз порівняння досягнутого рівня уніфікації за результатами випробувань з
результатами розрахунків показує, що результати розрахунків, у цілому, відображають
результати проведених випробувань. При цьому, у разі встановлення Замовником вимог
щодо кількісних показників уніфікації у ТТЗ на розробку зразків, на рівні розрахункових,
можливо оцінка зразків була б ―відповідає‖ (з невеликим відхиленням для вертольоту типу
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Ми-8 з пристроями ―Фалькон‖) для більшості зразків, що розглядалися, та ―не відповідає‖
для літака Ан-26 з КУВ 26-50 та ―Адрос‖ КТ-03У. Тобто, приймати рішення про прийняття
такого зразка на озброєння необхідно лише після більш ретельного техніко-економічного
обґрунтування. Слід також відзначити, що вимоги до показників уніфікації, які задані у ТТЗ,
можуть корегуватися Замовником за результатами виконання етапів ДКР, при обґрунтуванні
підприємством неможливості або недоцільності їх досягнення [2], [12].
Таблиця 3
Порівняння досягнутого рівня уніфікації
за результатами випробувань з результатами розрахунків
№
Значення коефіцієнту
п/п
повторюваності
Об’єкт випробувань
за результатами
за результатами
випробувань
розрахунку
1 Автожир ―Сапфір-2‖
76%
67%
Вертоліт Ми-2МСБ з системою некерованого
2
83%
76%
ракетного озброєння
Вертоліт Мі-8МСБ-В з
розширеними
3
82%
76%
бойовими можливостями
4 Літак Ан-26 з КУВ 26-50 та ―Адрос‖ КТ-03У
54%
70%
5 Вертоліт типу Ми-8 з пристроями ―Фалькон‖
72%
73%
Висновки. За результатами проведених досліджень розроблені рекомендації щодо
обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації, які можуть бути
застосовані на практиці під час встановлення вимог у ТТЗ на ДКР з розробки зразків ОВТ.
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RECOMMENDATIONS ON SUBSTANTIATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE VALUES
OF QUANTITATIVE INDICATORS OF UNIFICATION
OF PIECES OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
V. Shaporenko, A. Kozyr, V. Muzychuk
The article develops recommendations for substantiation of requirements for the values of quantitative
indicators of unification in requests for proposals for experimental-design works for the development of the pieces of
armament and military equipment (AME).
Previously, it was proposed to substantiate these requirements by the basic level of unification Кbas, taking into
account the coefficients of the factors that influence the level of unification Сі , but no recommendations were given to
determine them.
The analysis of actually achieved during the testing of the levels of unification and nomenclature of the pieces
of AME, as well as the experience and capacity of their developers shows the possibility and expediency of establishing
requirements for unification indicators at the level of 70-85%.
In the work it is proposed to define Кbas with the help of accepted by the customer of AME the maximum and
minimum level of unification, and the coefficients of Сі by the number of factors influencing on the level of unification
and conditions for reaching the maximum and minimum levels with favorable or adverse effects of all factors.
According to the analysis, it is recommended to take the value of 90% for the maximum level of unification, for
the minimum - 50%, for the main factors of influence - the novelty of the design, the complexity of the sample, the
nature of application, the need for compatibility with other samples of AME, volume of production, experience of the
enterprise, the potential of the enterprise. Criteria for differentiation of factors by nature of influence are also
developed.
On the example of specific experimental-design works, the level of unification was calculated, which had to be
established for a particular sample as requirements, taking into account the developed recommendations. The
calculated values ranged from 67% to 76% with still close match to the actual levels of unification achieved at the
stages of sample testing.
The results of the study are recommended to be applied in practice when setting the requirements in the
requests for proposals on the experimental-design works for the development of samples of AME.
Keywords: requirements, coefficient of applicability, coefficient of repeatability, request for proposals,
unification.

125

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 3
ISSN 2706-7386

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Статті, які подаються в редакцію Збірника, повинні бути оформлені належним
чином, якісно відредагованими та відповідати вимогам фахових публікацій і профілю
збірника, які не було відправлено до інших редакцій та не опубліковано раніше в інших
виданнях.
Рецензування здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів
(подвійне сліпе рецензування). Термін рецензування складає не більше 6-8 тижнів.
У редакцію подаються:
два друковані примірники статті українською або англійською мовами загальним
обсягом 5-10 сторінок (у тому числі список літератури, таблиці, рисунки), 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;
витяг з протоколу засідання науково-технічної ради установи (підрозділу), на
якому рекомендовано статтю до друку;
Разом зі статтею та вказаними документами (упакованих у прозорому файлі)
технічному секретарю Збірника подається електронна версія статті [Dmytriiev.doc].
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 (розмір – 12 рі, шрифт – курсив, напівжирний),
назва установ(и).
Порожній рядок.
3. НАЗВА СТАТТІ (розмір – 12 рі, ПРОПИСНІ літери напівжирним шрифтом),
без абзацного відступу, вирівняна по центру.
Порожній рядок.
4. Анотація мовою основного тексту статті повинна коротко відображати
структуру статті, бути інформативною і дозволяти читачу розуміти, чи варто йому читати
повний текст статті (розмір – 10 рі, шрифт – курсив), без слова ―анотація‖, вирівняно по
ширині тексту.
Порожній рядок.
5. Ключові слова та (або) словосполучення, розпочинається словосполученням
―Ключові слова:‖ (розмір – 10 рі, шрифт – курсив) 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;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
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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.
Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word чи послідуючих
версій (шрифт – Times New Roman, розмір – 12 pi, одинарний інтервал).
Параметри сторінки – формат А4 (210 мм Х 297 мм). Поля: зверху, знизу, справа –
1,5 см, зліва – 2,5 см. Сторінки не нумеруються. Не допускається використовувати
переноси слів; розривів сторінок, розділів.
Формули розміщаються в окремому рядку, у 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.
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 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 (відтінки сірого кольору з роздільною здатністю не менш 300
dpi), файли із зображенням [Dmytriiev_1.JPG] обов’язково надаються до редакції 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 (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.
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8. Відомості про авторів: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене
звання, посада; назва установи, де працює автор, її місце розташування (місто,
країна);обліковий запис автора ORCID (повинен відображати назву установи, де працює
автор, та його наукові публікації), номер телефону (бажано). Наприклад:
Дмитрієв Володимир Анатолійович
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, доктор філософії, старший
науковий співробітник, заступник начальника
інституту з наукової роботи, Державного
науково-дослідного інституту випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0792-6397
+38-095-462-56-37

Volodymyr Dmytriiev
The Laureate of State Prize of Ukraine in
sphere of science and technique, Doctor of
Philosophy, Senior Researcher, Deputy Chief
of State Scientific Research Institute of
Armament and Military Equipment Testing
and Certification (on Research), Chernihiv,
Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-0792-6397
+38-095-462-56-37

Порожній рядок.
9. Анотації до статті виконуються українською або англійською мовою (розмір –
10 pt), повинна мати обсяг не менш ніж 6 рядків та розкривати:
– предмет, тему та мету роботи;
– метод (методи) або методологію проведення досліджень;
– результати досліджень;
– висновки та область застосування результатів досліджень.
Якщо основною мовою статті є українська, то анотація англійською мовою
повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи
ключові слова.
Якщо основною мовою статті є англійська, то анотація українською мовою
повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи
ключові слова.
Складається з: НАЗВА СТАТТІ, абзац, прізвище та ініціали авторів
(напівжирний, без абзацного відступу, вирівняна по центру), текст (абзацний відступ
1,25 см, вирівняно по ширині тексту).
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