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ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РУХУ БРОНЕАВТОМОБІЛІВ
ПО КРИВОЛІЙНІЙ ТРАЄКТОРІЇ
У статті проаналізовані методи оцінки стійкості руху бронеавтомобілів по криволінійній траєкторії.
Запропонований метод визначення стійкості руху бронеавтомобілів з врахуванням динамічних характеристик
бронеавтомобіля. Динамічна модель вільних коливань автомобіля у вертикальній площині в перпендикулярному
до напрямку руху дозволяє визначити частоту власних коливань при його повній масі. Наближення кутової
швидкості бронеавтомобіля при русі по криволінійній траєкторії до частоти власних коливань приводить до
збільшення коефіцієнта динамічності механічної системи та до збільшення загрози перевертання
бронеавтомобіля.
Ключові слова: стійкість руху бронеавтомобілів до перевертання,частоти власних коливань,
динамічна модель бронеавтомобіля, оцінка стійкості руху бронеавтомобілів

Вступ. Розробка нових та модернізація існуючих видів бронетехніки потребує
забезпечення її стійкості руху до перевертання. Особливо небезпечний рух по криволінійній
траєкторії при здійсненні поворотів, обгонів. Визначення стійкості бронетехніки до
перевертання для забезпечення безпечного руху є актуальною проблемою, яка тісно
пов’язана з вирішенням важливих наукових та практичних завдань по випробуванню
бронетехніки. При випробуваннях бронетехніки не приділяється достатньо уваги до
визначення впливу динамічних характеристик бронеавтомобілів на здатність їх до
перевертання.
Аналіз та постановка завдань. Проблемі визначення динамічних характеристик
бронетехніки та персоналу присвячені чисельні нормативно-технічні документи:
ИСО 2631-78; ГОСТ 12.1.012-90; ОСТ 37.001.275-84; ОСТ 37.001.291-84; ГОСТ В. 21951-76;
РЄО СВ – 80.
Дослідженню динаміки автомобілів, на яких будуються методи розрахунків
динамічних характеристик, присвячені роботи [1], [2]. У роботах розглянуті загальні питання
динаміки автомобільної техніки.
В ДСТУ UN/EGER 111-60:202 ―Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження
автоцистерн категорії N, G стосовно їх стійкості проти перекидання‖ наведена методика, яка
може бути використана для оцінки стійкості до перевертання бронетехніки [3]. Методика
призначена для усталеного колового руху (при незмінному радіусу повороту). У методиці не
враховані динамічні властивості автомобіля.
Оцінка стійкості руху бронеавтомобілів до перевертання може здійснюватися
експериментальними методами шляхом його навантаження статичним моментом до відриву
коліс від початку перевертання або розміщенням на похилій платформі, яка може змінювати
кут нахилу, фіксуючи початок перевертання [4].
Але такі методики не враховують динамічні властивості бронеавтомобілів, які
проявляються під час його руху.
Визначення стійкості броньованої машини при дорожніх випробуваннях може
здійснюватися на полігонах у русі по певному радіусу повороту з різними швидкостями
здійснення маневру, фіксуючи початок перевертання, але цей метод містить певні загрози,
пов’язані з необхідністю строго контролю початку перевертання [5].
Мета статті - визначити залежність коефіцієнта динамічності бронеавтомобіля під
час його по криволінійній траєкторії від радіуса повороту та його колової швидкості,
розробити рекомендації по врахуванню динамічності автомобіля при його випробуваннях на
стійкість до перевертання.
© Акимов О.О., Бояров В.Т. 2020
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Викладення основного матеріалу. Під час руху бронеавтомобіля по криволінійній
траєкторії виникає відцентрова сила, яка прикладена в його центрі мас та створює момент,
що веде до загрози його перевертання.
Величина відцентрової сили залежить від колової швидкості руху бронеавтомобіля,
радіусу повороту та направлена в горизонтальному напрямку від центра радіуса повороту
перпендикулярно напрямку руху бронеавтомобіля.
Для врахування динамічності руху бронеавтомобіля по радіусу, умову рівноваги при
перевертанні з врахуванням пружних властивостей системи підвіски та шин представимо у
вигляді:
(1)
Mk  g  B / 2  (Mk V 2  Zc )  / R,

де Mk– маса бронеавтомобіля;
B – ширина колії бронеавтомобіля;
V – колова швидкість руху;
Zc – висота центру мас бронеавтомобіля;
 - коефіцієнт динамічності;
R - радіус повороту.
При русі бронеавтомобіля по радіусу виникає кутова швидкість ω, яка залежить від
радіусу повороту та колової швидкості руху бронеавтомобіля:
  V / R.
(2)
Під час руху бронеавтомобіля по радіусу можливе виникнення власних коливань
корпусу в напрямку дії відцентрової сили. Наближення кутової швидкості до частоти
власних коливань корпусу, опертого на пружну підвіску, приводить до збільшення
коефіцієнта динамічності механічної системи і збільшення додаткового перевертаючого
моменту.
При складанні динамічної моделі прийняті наступні припущення:
конструкція корпусу бронеавтомобіля абсолютно жорстка;
корпус бронеавтомобіля симетричний відносно поздовжньої вертикальної площини;
деформація підвіски лінійна і залежить тільки від ресор;
поперечна жорсткість ресор не враховується.
Розглянемо рух бронеавтомобіля в прямокутній системі координат ZXY:
ОZ - вертикальна вісь; ОX – напрямок руху бронеавтомобіля;
ОY - напрямок дії відцентрової сили.
Динамічну модель представимо у вигляді жорсткого корпусу машини (масою Мk та
моментом інерції Іх навколо горизонтальної осі ОХ в напрямку руху), опертого на пружні
елементи (ресори).
Коливання механічної системи описується узагальненою координатою α - кутом
нахилу головної центральної осі інерції (ГЦОІ) корпусу від вертикальної площини в
горизонтальному напрямку.
Кінетична енергія механічної системи визначиться з виразу:
1
(3)
T = (I +M  Z 2 )  α2 ,
2 x

k

1

де Iy – момент інерції корпусу відносно головної центральної осі інерції (ГЦОІ) корпусу від
вертикальної осі в горизонтальному напрямку;
Zr -відстань від центру мас корпусу до опори ресори.
Потенційна енергія механічної системи, яка складається з потенційної енергії
деформованих ресор у вертикальному напрямку:
1
(4)
П = Сk  H 2  α2 ,
2
де Сk – жорсткість ресор механічної системи по одному борту бронеавтомобіля;
H – відстань між ресорами в поперечному напрямку.
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Використовуючи вирази кінетичної (3) та потенціальної енергії (4), за допомогою
рівняння Лагранжа другого роду, одержимо диференційне рівняння другого порядку, що
описує вільні коливання механічної системи у наступному вигляді:
1
(5)
( I  M  Z 2 )    С  H 2  = 0 .
x

k

1

2

k

Частота власних коливань з (5) визначається наступним чином:
Ck  H 2
р
.
2  (I x  M k  Z 2 )
1

(6)

Враховуючи значення частоти власних коливань (6), коефіцієнт динамічності
механічної системи визначиться наступним чином:
(7)
1
η=
2
p
12
ω
Результати розрахунку коефіцієнта динамічності при різних колових швидкостях в
залежності від радіусу повороту наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Значення коефіцієнта динамічності
Радіус
Колова швидкість руху бронеавтомобіля, км/год
повороту,
10
20
30
40
60
80
100
м
10
1,023
1,097
1,247
1,544
4,827
20
1,023
1,052
1,097
1,217
1,544
2,225
30
1,010
1,023
1,041
1,097
1,186
1,324
40
1,006
1,010
1.023
1,052
1,097
1.160
Розрахунок проведено для броньованої розвідувально–дозорної машини БРДМ-2Л при
повній його масі. З таблиці видно, що існує область (вище товстої лінії), за якою коефіцієнт
динамічності має величину, яка може сприяти перевертанню бронеавтомобіля. Не
рекомендується здійснювати повороти на швидкості та по радіусам, значення яких
формують не рекомендовану зону.
При проведенні випробувань на стійкість до перевертання статичними методами
необхідно робити поправку на динамічність системи.
Висновки. Визначена залежність коефіцієнта динамічності бронеавтомобіля при його
русі по криволінійній траєкторії від радіуса повороту та його колової швидкості.
Не дозволяється здійснювати повороти на швидкості та по радіусам, значення яких
формують не рекомендовану зону.
Запропонований теоретичний метод визначення динамічності механічної системи може
бути використаний на стадії експериментальних випробувань стійкості бронеавтомобіля до
перевертання, що значно скоротить час та затрати на його випробування, а також підвищить
безпеку їх проведення.
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ON DETERMINATION OF ARMORED VEHICLES MOTION STABILITY
ON A CURVED TRAJECTORY
О.Akimov, V.Boiarov
The article analyzes methods for assessing the stability of the armored vehicles motion on a curved trajectory.
The development of new types of armored vehicles and the modernization of existing ones require ensuring its stability
of motion to overturn. The motion on a curved trajectory when making turns and overtaking is especially dangerous.
Determination of armored vehicles stability to overturn to ensure safe movement is an urgent problem, which
is closely associated with the solution of important scientific and practical problems.
Numerous scientific works have been devoted to the study of the dynamics of automobiles, on which the
methods for calculating dynamic characteristics are based.
Assessment of armored vehicles motion stability to overturn can be carried out by experimental methods, in
particular by loading it with a static moment until the wheels come off and start tipping over or by placing it on an
inclined platform that can change the tilt angle, fixing the beginning of the tipping
Determination of an armored vehicle stability during road tests can be carried out at training ranges when
moving in a certain turning radius with different maneuvering speeds, fixing the beginning of the overturn, but this
method contains certain deficiencies associated with the need to strictly control the beginning of the overturn.
A method is proposed for determination of armored vehicles motion stability taking into account the dynamic
characteristics of the armored vehicles.
A dynamic model of natural oscillations of the vehicle in a horizontal plane in the perpendicular direction to
the motion allows to determine the frequency of natural oscillations at gross vehicle weight.
An approach of an armored vehicle’s angular velocity when moving on a curved trajectory to the frequency of
natural oscillations leads to an increase in the coefficient of dynamism of the mechanical system as well as to a
probability increase of overturn of an armored vehicle.
Recommendations on choosing a safe speed when making turns at various turning radii were developed.
Keywords: armored vehicles stability to overturn, frequency of natural oscillations, dynamic model of an
armored vehicle, assessment of armored vehicles motion stability.
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Бурсала О.Л., Чередніков О.М., Голуб В.М. Державний науково-дослідний інститут
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Трігуб Ю.І. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ЩОДО АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ВЕРТОЛЬОТІВ)
Розглянута проблема математичної обробки інформації щодо оцінки рівня надійності авіаційної
техніки. Обґрунтовано способи побудови та розроблено комплексну модель відмов елементів системи ВіД.
Досвід аналізу і оптимізації складних систем показує доцільність і перспективність їх дослідження шляхом
розробки моделей системи, які можна представити у вигляді функціональної моделі.
У роботі представлений один з підходів аналізу статистичної інформації з карток обліку
несправностей державної авіації та принципи вибору формальних параметрів при побудові моделей для аналізу
надійності в умовах невизначеності.
Ключові слова: аналіз надійності, безпека польотів, авіаційна техніка, пошкодження, несправність,
відмова.

Вступ. При переведенні військової авіаційної техніки (АТ) на експлуатацію за
технічним станом використання статистичних моделей надійності і безпеки польотів вирішує
важливу задачу удосконалення системи збору, обробки та аналізу інформації з карток обліку
несправностей (КОН) державної авіації Збройних Сил України.
Згідно з [1-3] використовувався підхід до аналізу надійності та безпеки польотів,
заснований на порівнянні експлуатаційних даних про відмови та несправності обладнання й
агрегатів повітряних суден (ПС) з відповідними даними за попередні періоди експлуатації.
Це не дозволяє зробити якісні висновки про фактичний рівень надійності техніки по
відношенню до її певного граничного рівня.
В ході опрацювання КОН, що надійшли до ДНДІ ВС ОВТ за період 2015-2020 років,
було визначено стан надійності авіаційної техніки та безпеки польотів. Авіаційна техніка
армійської авіації України має найбільші проблеми з трансмісією вертольотів та лопатями
несучого гвинта [1]. Причому терміни експлуатації вертольотів збільшено до 35 років (і
більше), загальна кількість відмов АТ зросла настільки, що показники справності десантнотранспортних вертольотів склали близько 75% , а допоміжних – до 37%.
Фактично, авіаційна техніка експлуатується за технічним станом і подальше
продовження ресурсних показників вертольотів та їх комплектувальних виробів веде до
зниження надійності АТ, і, як наслідок, до зниження належного рівня безпеки польотів.
Аналіз та постановка завдань. Перехід Збройних Сил України до стандартів НАТО
вимагає відповідної адаптації умов експлуатації ПС і забезпечення необхідної безпеки
польотів, що підкреслює актуальність задачі оцінки рівня експлуатаційної надійності АТ.
Технічне обслуговування з контролем рівня надійності АТ ВМС США
регламентується військовим стандартами та відповідним керівництвом. У цих документах на
підставі результатів детального аналізу ймовірних наслідків їх відмов встановлені норми для
показників надійності всіх типів ПС, що знаходяться на озброєнні ВМС в провідних країнахучасницях Північноатлантичного союзу.
Визначення показників експлуатаційної надійності та безпеки польотів за
статистичними даними, отриманими в процесі експлуатації ПС, буде мати велике значення,
якщо в КОН буде надана можливість врахування впливу термінів та умов роботи, їх
конструктивного виконання та правила експлуатації. Лише на підставі позитивних
© Бурсала О.Л., Чередніков О.М., Голуб В.М., Трігуб Ю.І., 2020
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результатів можливо пропонувати в умовах особливого періоду допустити конкретні одиниці
АТ до подальшої експлуатації.
Продовжуючи серію публікацій з надійності та безпеки польотів, в статті розглянемо
математичний апарат теорії надійності, яка, як відомо, є одним з додатків теорії
ймовірностей. Тому ми будемо періодично звертатися до положень, відомим з теорії
надійності.
Мета статті. В роботі пропонується розглянути на прикладі вертольотів напрямки
вирішення проблеми оцінки реального рівня експлуатаційної надійності та безпеки польотів
АТ для підтримки її справного технічного стану. Він має відповідати актуальним потребам
оборони України, сприяти зміцненню спроможностей сил оборони, підвищенню їхньої
готовності до виконанням завдань за призначенням та участі в проведенні спільних бойових
дій із підрозділами НАТО. Визначити напрямки розвитку теоретичних положень та шляхи
практичної реалізації статистичної інформації з карток обліку несправностей державної
авіації України.
Виклад основного матеріалу. Почнемо з визначення надійності [4-9]. Надійність – це
властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що
характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах
застосування, технічного обслуговування, зберігання і транспортування.

Рис.1. Графічна інтерпретація визначення надійності
Це можна продемонструвати у вигляді простої схеми (рис.1). Для системи задається
термін служби і граничні значення параметрів. Поки параметри знаходяться в заданих
межах, система працездатна і навпаки, якщо параметри вийшли за значення меж, то
відбулася відмова (Failure) [8].
Про співвідношення властивостей надійності (dependability) та безпеки (reliability)
слід сказати окремо, оскільки в області стандартизації цієї властивості західна і радянська
наука свого часу пішли різними шляхами. Коректний переклад терміна надійність – це
dependability, оскільки і надійність, і dependability розглядаються як комплексні властивості.
Reliability – це правильний переклад для терміна безвідмовність, яка є важливою, але все ж
тільки однією зі складових надійності.
Крім безвідмовності, складовими властивостями надійності є ремонтопридатність
(Maintainability), довговічність (Durability) і збереженість (Storability). Готовність
(availability) є комбінацією безвідмовності і ремонтопридатності.
На жаль, ―неселективна‖ адаптація західних стандартів в якості ГОСТ привела до
того, що напрацювання радянської школи надійності нині забуті. В Україні нині діє ДСТУ
2860-94, відповідний ГОСТ 27.002-89. Порівняння понять надано у таблиці 1.
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Таблиця 1
Порівняльна таблиця аналізу атрибутів надійності
(згідно ГОСТ 27.002 1989 та 2009 років)
ГОСТ 27.002-1989
ГОСТ Р 27.002-2009
Надежность (Dependability) – свойство Надежность – свойство готовности и
объекта
сохранять
во
времени
в влияющие на него свойства безотказности
установленных пределах значения всех и ремонтопригодности, и поддержка
параметров, характеризующих способность технического обслуживания.
выполнять требуемые функции в заданных Примечание. Данный термин используют
режимах
и
условиях
применения, только для общего неколичественного
технического обслуживания, хранения и описания надежности
транспортирования.
Примечание.
Надежность
является
комплексным
свойством,
которое
в
завистмости от назначения объекта и условий
его
применения
может
включать
безотказность,
долговечность,
ремонтопригодность и сохраняемость или
определенные сочетания этих свойств
Работоспособное состояние (Up state) – Работоспособное состояние – состояние
состояние объекта, при котором значения всех изделия, при котором оно способно
параметров, характеризующих способность выполнить требуемую функцию при
выполнять
заданные
функции, условии, что предоставлены необходимые
соответствующие требованиям нормативно- внешние ресурсы
технической
и
(или)
конструкторской
(проектной) документации
Безотказность (Reliability) – свойство Безотказность – способность изделия
объекта
непрерывно
сохранять выполнить
требуемую
функцию
в
работоспособное
состояние
в
течение заданном интервале времени при данных
некоторого времени или наработки
условиях
Ремонтопригодность (Maintainability) – Ремонтопригодность
–
способность
свойство
объекта,
заключающееся
в изделия
при
данных
условиях
присопобленности
к
поддержанию
и использования
и
технического
восстановлению работоспособного состояния обслуживания к поддержанию или
путем технического обслуживания и ремонта
восстановлению состояния, в котором оно
может выполнить требуемую функцию
Долговечность (Durability) – свойство Долговечность – способность изделия
объекта сохранять работоспособное состояние выполнять требуемую функцию до
до наступления предельного состояния при достижения предельного состояния при
установленной
системе
технического данных
условиях
использования
и
обслуживания и ремонта
технического обслуживания
Сохраняемость (Storability) – свойство Сохраняемость – способность изделия
объекта сохранять в заданных пределах выполнять требуемую функцию в течение
значения
параметров,
характерисзующих и
после
хранения
и
(или)
способности объекта выполнять требуемые транспортирования
функции, в течение и после хранения и (или)
транспортирования
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Коэффициент
готовности
(Availability) – вероятность того,
что
объект
окажется
в
работоспособном состоянии в
произвольный момент времени,
кроме планируемых периодов, в
течение которых применение
объекта по назначению не
предусматривается

Закінчення таблиці 1
Готовность – способность изделия выполнить
требуемую функцию при данных условиях в
предположении, что необходимые внешние ресурсы
обеспечены.
Примечания. 1. Эта способность зависит от сочетания
свойств
безотказности,
ремонтопригодности
и
поддержки технического обслуживания.
2. ―Данные условия‖ могут включать климатические,
технические или экономические обязательства.
3. Необходимые внешние ресурсы, кроме ресурсов
технического обслуживания, не влияют на свойство
готовности

Для того, щоб краще зрозуміти, які саме властивості ми будемо оцінювати при
розробці моделей надійності АТ, розглянемо структуру і взаємозв'язок атрибутів надійності.
Найбільш значущою для успішного функціонування будь-якої технічної системи і
виконання нею заданих функцій є саме працездатність. У свою чергу, наявність
працездатності системи протягом всього часу її експлуатації передбачає безвідмовність її
функціонування, а також побічно пов'язане з іншими властивостями експлуатаційної
надійності.
Вичерпної кількісною характеристикою безвідмовності (напрацювання на відмову,
ресурс, час відновлення й ін.) є імовірнісний розподіл цієї величини або функція розподілу.
Встановлення аналітичного вираження функції розподілу випадкових величин
(напрацювань, ресурсу і т.п.) дозволяє визначити необхідні показники безвідмовності
(середнє значення або гамма-процентні показники, ймовірність безвідмовної роботи і т.п.).
Для оцінки надійності об’єктів АТ використовуються встановлені стандартами
показники, що приведені у таблиці 2, з якої видно, що одиничні показники надійності
(наприклад, ремонтопридатність) характеризують тільки одну із властивостей технічного
об'єкту, в той час як комплексні показники характеризують декілька властивостей.
Таблиця 2.
Основні показники надійності
Властивість
Показники
Позначення
Одиничні
Імовірність безвідмовної роботи
P(t)
Інтенсивність відмов
(t)
Безвідмовність
Параметр потоку відмов
z(t)
Середній наробіток до відмови
T1
Середній наробіток на відмову
T0
Середній ресурс
Tn
Середній срок служби
Te
Довговічність
Гамма-відсотковий срок служби
Tе%
Імовірність відновлення
P∑
Ремонтопридатність
Інтенсивність відновлення
µ(t)
Середня тривалість відновлення
T∑
Середній термін збережуваності
Tз
Збережуваність
Гамма-відсотковий термін збережуваності
Ts%
Комплексні
Коефіцієнт готовності
Kг
Безвідмовність та
Коефіцієнт оперативної готовності
Kог
ремонтопридатність
Коефіцієнт технічного використання
Kтв
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Важливим чинником, що впливає на показники безвідмовності є якість технічного
обслуговування.
Підкреслимо, що ми розглядаємо саме випадкові відмови, до яких може бути
застосований математичний апарат теорії ймовірностей. Теорія надійності дає практичну
картину, в якій можна будувати надійні системи з не цілком надійних компонентів (як
правило, методами резервування і діагностування). По іншому йде справа з систематичними
відмовами, які, очевидно, не можливо описати в рамках теорії надійності. Саме такі відмови
складають найбільшу проблему, оскільки вони непередбачувані [8].
Одним з найважливіших показників військової АТ є ймовірність безвідмовної роботи,
під якою розуміється ймовірність того, що відмова не відбудеться за встановлений час зване
напрацюванням до відмови .
Ймовірною відмовою є відмова, що відбудеться за встановлений час T [8, 9], тобто
ймовірність відмови доповнює ймовірності безвідмовної роботи до одиниці
F(t)= 1 - P(t).
Для аналізу безпеки польотів можливо вибрати основні показники надійності (див.
табл.1). В опублікованих Випусках були визначені лише деякі з показників надійності: Тс.т,
Тп.тв, Тінц.тв, які можливо визначити як параметр досліджуваного процесу для оцінювання
безпеки польотів.
Визначення середнього запасу показника надійності до граничного значення Тгр для
аналізу питань безпеки польотів зводиться до оцінки математичного очікування М[Т]
параметра t і порівняння цієї оцінки з граничним значенням Тгр параметру надійності.
і  1, n обчислюються оцінки
Для цього за статистичними даними значень
математичного очікування і дисперсії при загальному обсязі годин нальоту T, год:
D* T  =

1 n
∑(ti - М * T  )2 ;
n - 1 i=1

М Т  =

1 n
∑ti ,
n i=1

де n – загальна кількість авіаційних подій, од.
При обмеженому числі
оцінка
буде мати наближене значення. У цьому
випадку необхідно обчислити довірчий інтервал
, що включає
з наперед заданою довірчою імовірністю математичне сподівання
.
Довірчий інтервал із границями
,
характеризує точність розрахунку
, а довірча імовірність
– вірогідність результатів цієї величини. Зазвичай задають
імовірність з діапазону 0,90…0,99.
Аналіз надійності складної системи, зазвичай, пов'язаний з вивченням її структури.
Важливу роль при цьому відіграють виділення елементів, що складають дану систему. При
аналізі надійності складних систем їх розбивають на елементи з тим, щоб спочатку
розглянути параметри і характеристики елементів, а потім оцінити працездатність всієї
системи.
Аналіз надійності і безпеки польотів кожного типу вертольота, що містить
статистичні показники по рокам, актуальна і потребує практичного підтвердження.
Інформація щодо аналізу відмов та несправностей АТ ЗС України з КОН видається у
вигляді Випуску один раз на рік. Такий підхід дозволяє здійснити лише порівняльну та
якісну оцінку рівня надійності АТ по відношенню до попередніх періодів експлуатації. При
цьому статистичні дані про відмови та несправності ПС військового призначення
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отримуються при нестабільних умовах спостережень, що значно впливає на похибки та
достовірність оцінки.
Оцінка рівня експлуатаційної надійності та безпеки польотів можлива, якщо відомі
кількісні значення їх показників. На практиці кількісні значення показників надійності
уточнюються на основі статистичних даних про виявлені відмови. Інженерний аналіз
експлуатаційної надійності авіаційної техніки проводиться на основі узагальнення
практичного досвіду збереження льотної придатності парку ПС України.
Головною метою інженерного аналізу є визначення причин відмов, ступеня їх впливу
на працездатність виробів та систем, а також наслідків, до яких вони можуть призвести.
Результатом аналізу повинні бути як конкретні пропозиції та заходи щодо попередження
відмов АТ, так і кількісні значення показників експлуатаційної надійності[4,7].
Розглянута модель системи АТ на прикладі вертольотів складається з взаємозалежних,
спільно функціонуючих, об'єднаних єдиною метою п'яти підсистем відповідного виду
спеціальності: ―Літак, вертоліт і двигун‖ (ЛВіД), ―авіаційне озброєння‖ (АОз), ―авіаційне
обладнання‖ (АО), ―радіоелектронне обладнання‖ (РЕО), ―авіаційний прицільнонавігаційний комплекс‖ (АПНК). Основні недоліки, що виявлені в процесі експлуатації
вертольотів за останні п’ять років та викликають появу інцидентів, полягають у відмовах за
системами спеціальності ВіД.
Для виявлення найбільш ефективних видів підготовок до польоту за спеціальністю
ВіД розглядалися відсоткові розподіли несправностей, приклади яких наведені на рисунку 2.

Рис.2. Приклади розподілу виявлення несправностей
за видами підготовки до польоту спеціальності ВіД (2015 та 2019 р.р)
За кількісними показниками встановлено наступне: на перше місце слід поставити
післяпольотну підготовку, в процесі проведення якої виявлено 30% від загальної кількості
несправностей; на друге – передпольотну підготовку – 22%.
До факторів, що негативно впливають на надійність складних систем таких як АТ,
слід віднести велику кількість елементів, відмова кожного з яких може привести до відмови
всієї системи (рис.3).
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Рис.3. Розподіл несправностей за системами спеціальності ВіД
Для складної системи часто можливе відновлення працездатності по частинах, без
припинення її функціонування [6-9].
В цьому випадку статистичні дані не можуть забезпечити достовірної оцінки рівня
надійності машин з необхідною точністю. При цьому потрібно враховувати, що навіть
однакові типи вертольотів експлуатуються в різних умовах і виконують неоднакові функції,
оскільки навіть вертольоти однакового конструктивного виконання розрізняються між
собою, мають різний час виготовлення, різний наліт, тощо. Незначні варіації властивостей
окремих елементів позначаються на вихідних параметрах системи.
Висновки. Проведений аналіз дає можливість виявити проблемні пропозиції з
моніторингу ОВТ та підвищити якість збору й обробки інформації про технічний стан
вертольотів в періоді військової експлуатації. Визначення показників надійності дозволить
ефективно керувати системами забезпечення бойової готовності АТ на заданому рівні та
прогнозувати необхідність і терміни проведення технічного обслуговування та ремонту що
відповідатиме сучасним вимогам.
Перспективними в напрямку подальшого дослідження наведеної теми може бути
удосконалення структури та змісту КОН, що направлені на підвищення інформативності з
кількісною оцінкою конкретного типу ПС, забезпечення зворотного зв’язку з виробниками та
ремонтними службами.
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ON DEVELOPMENT OF AVIATION EQUIPMENT’SRELIABILITY MODELS
(ON THE EXAMPLE OF HELICOPTERS)
A. Bursala, O. Tcherednikov, V. Golub, Y. Trygub
On the example of helicopters, the topical issues of systematization and mathematical processing of statistical
information taking from fault log sheetsto assess the level of reliability and flight safety of state aviation equipment are
considered.
The reliability of all helicopter systems must meet the pressing needs of defense capabilities and support the
capabilities of the state aviation of Ukraine to carry out combat missions at the current level. Improving preparedness
for assigned tasks will facilitate participation in combined operations with peacekeeping and NATO forces. The
considered model of the system of aviation equipment on the example of helicopters consists of interdependent, jointly
functioning, united by a single purpose of five subsystems of the corresponding type of specialty: “helicopter and
engine”, “aircraft armament”,“aircraftequipment”, “avionics equipment”,“navigation and target acquisition system”.
Realization and methodical approaches to the development of complex failuremodels of the elements of
“helicopter and engine” system by types of helicopters are substantiated. The paper proposes to address on the
example of helicopters the lines of approach the problem of assessing the real level of operational reliability and flight
safety of aircraft to maintain their serviceable condition.
When putting military aviation assets into operation according to the technical condition, using statistical
models of reliability and flight safety, the important task of increasing resource indicators is solved, which requires
improving the system of collecting, processing and analyzing information from fault log sheets.
Keywords: aviation equipment, damage, malfunction, failure, reliability, level of risk, fault log sheets.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТРЕНДУ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ВЕРТОЛЬОТІВ
ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
На основі розробленої методики оцінювання показників надійності авіаційної техніки представлені
результати визначення показників надійності вертольотів та їх функціональних систем. Визначено тренд та
головні причини зміни показників надійності за 2016-2019 рр.
Ключові слова: авіаційна техніка, надійність, показники, оцінка, пошкодження, несправність, відмова,
безпека польоту, тренд, рекламаційні акти.

Вступ. До найважливіших характеристик ефективності процесів технічної
експлуатації авіаційної (АТ) техніки належать характеристики її експлуатаційної надійності.
Висока надійність АТ є однією з основних умов її готовності, ефективності використання та
безпеки польотів.
Надійність АТ – це її властивість виконувати задані функції, зберігаючи впродовж
певного часу значення встановлених льотно-технічних і експлуатаційних показників в
заданих межах, які відповідають заданим режимам і умовам використання, технічного
обслуговування, ремонту, зберігання та транспортування.
Надійність являється комплексною властивістю, яка в залежності від призначення АТ
та умов її експлуатації, складається із властивостей: безвідмовність, довговічність,
ремонтопридатність, збереженість.
Складність проблеми забезпечення безпеки польотів полягає в тому, що вона
залежить від численних факторів, які мають місце на усіх стадіях життєвого циклу
повітряних суден (ПС) і в першу чергу від рівня їх експлуатаційної надійності.
На сучасних ПС інтенсивно впроваджуються автоматика, обчислювальна техніка,
складне авіаційне і радіоелектронне обладнання. Але, не дивлячись на підвищення
надійності окремих елементів, надійність системи, а, отже, й ПС в цілому, може не тільки
підвищуватися, а інколи і знижуватися, оскільки ймовірність відмов та пошкоджень при
збільшенні кількості елементів зростає. Недостатня надійність АТ завдає великих
матеріальних витрат і моральних збитків [1, 2].
За умов сьогодення безпеку польотів треба розглядати у взаємозв’язку із теорією
надійності і чітко уявляти чинники, якими можливо керувати для визначення показників
технічного стану АТ, поліпшення експлуатаційної надійності та безпеки польотів.
Визначення показників експлуатаційної надійності та безпеки польотів за
статистичними даними, отримані в процесі експлуатації ПС, проведена за удосконаленою
методикою, яка враховує вплив умов та режимів роботи на стан АТ, їх конструктивного
виконання та правил експлуатації [3, 4].
Аналіз проблеми і постановка задачі дослідження. Надійність АТ є однією з
найважливіших властивостей, яка визначає рівень безпеки польотів і економічні показники
роботи авіаремонтних заводів (АРЗ).
Ці показники визначаються методом візуального спостереження та контролю якості за
функціональною ознакою виконання робіт та логічного аналізу алгоритму дії екіпажу ПС
щодо забезпечення безаварійного і безпечного функціонування виробів АТ.
Головною метою аналізу надійності є визначення причинних взаємозв’язків між
кількісними і якісними показниками надійності та рівнем безпеки польотів, що призводять
до авіаційних подій (АП).
© Голуб В.М., Башинський В.Г., Жданюк М.М., 2020
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Задачею дослідження є проведення аналізу показників експлуатаційної надійності та
безпеки польотів для вертольотів за статистичними даними відмов, пошкоджень та
інцидентів, визначення тренду і головних причин зміни показників надійності.
Виклад основного матеріалу. Статистична інформація у формі карток обліку
несправностей (КОН) та донесень, у яких узагальнені експлуатаційні дані, надсилають
наступні авіаційні частини державної авіації згідно методичних рекомендацій [5]:
- Авіації Повітряних Сил Збройних Сил (ЗС) України;
- Армійської авіації Сухопутних Військ ЗС України;
- Авіації Військово-Морських Сил ЗС України;
- Авіації Державної прикордонної служби України;
- Авіації Державної служби з надзвичайних ситуацій України;
- Авіації Національної гвардії України.
В даній роботі, за результатами аналізу експлуатаційних даних за 2019 рік та
інформаційних матеріалів [6, 7], проведений порівняльний аналіз та підраховані показники за
визначеним алгоритмом методики [3].
Ця методика передбачає наступні етапи:
1. Систематизація звітної статистичної інформації про відмови та пошкодження (далі
– несправності).
2. Групування несправностей за видами спеціальностей.
3. За кожною спеціальністю проводиться розподіл та аналіз несправностей за такими
показниками:
- загальна кількість годин нальоту, кількість несправностей за проаналізований
період, за системами та за видами підготовок і регламентних робіт.
4. Розрахунок наступних показників [8]., що характеризують рівень експлуатаційної
надійності, безпеки польотів та виконання бойового завдання для кожної спеціальності та
для кожного типу ПС:
- наліт на несправність, який виявився у польоті та на землі (при проведенні ТО)
Тс. год / неспр;
- наліт на відмову, який виявився у польоті Тп год / відм;
- наліт на інцидент, який призводить до невиконання бойового польотного завдання,
Тінц год / інцид.
5. Розрахунок середніх значень показників надійності для різних спеціальностей та
типів ПС.
Результати досліджень для різних типів вертольотів відображені у підсумкових
таблицях.
Середнє значення показника експлуатаційної надійності – ―наліт на одну
несправність, що виявилась у польоті та на землі‖, для різних типів вертольотів за всіма
спеціальностями Тс.с.тв, розраховано за формулою:
Тс.с.тв. = (Тс.твВіД + Тс.твАОз + Тс.твРЕО + Тс.твАО) / 4.
(1)
Результати розрахунків за типами вертольотів наведені в таблицях 1 і 2 та відображені
на рисунках 1 і 2.
Середнє значення показника безпеки польотів – ―наліт на відмову, що виявлена в
польоті‖, для різних типів вертольотів за всіма спеціальностями Тп.с.тв.,розраховано за
формулою:
Тп.с.тв. = (Тп.твВіД + Тп.твАОз + Тп.твРЕО + Тп.твАО) / 4.
(2)
Результати розрахунків наведені в таблицях 2 і 3 та відображені на рисунку 3.
Середнє значення показника рівня виконання бойового польотного завдання – ―наліт
на інцидент, який призводить до невиконання бойового польотного завдання‖, для різних
типів вертольотів за всіма спеціальностями Тінц.с.тв., розраховано за формулою:
Тінц.с.тв. = (Тс.твВіД + Тс.твАОз + Тс.твРЕО + Тс.твАО) / 4.
(3)
Результати розрахунків за типами вертольотів наведені в таблиці 4.
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Таблиця 1
Обсяг експлуатації та середні значення показників
експлуатаційної надійності для вертольотів
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Рис.1. Середні значення рівня експлуатаційної надійності вертольотів

Рис.2. Вплив систем спеціальностей
на рівень експлуатаційної надійності вертольотів за 2019 р.
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Таблиця 2
Обсяг експлуатації та середні значення показників безпеки польотів
для вертольотів
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0
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5
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Ricao= (n / T) x 100

936 1751*

2926 1640 1241

-

-

-

0

0

41* 46*
0

0

0

1

171

-

1

70

41* 46* 171*

-

При оцінці ефективності забезпечення безпеки польотів будемо використовувати
аналог показника, що рекомендує International Civil Aviation Organization (ІСАО) для
визначення рівня аварійності, який фактично враховує загальну кількість відмов виявлених в
польоті, що припадають на 100 год нальоту [3]. Він розраховується за формулою:
Ricao= (n / T) × 100,
де: n –кількість відмов за рік, од.;
T – загальний обсяг нальоту за рік, год.
Результати розрахунків цього показника за період 2016 – 2019 р.р наведені в таблиці 3
та відображені на рисунку 3.
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Таблиця 3
Значення показника ефективності забезпечення безпеки польотів вертольотів
Найменування показника,
Значення
Ricao
показника
Показник безпеки польотів за 2016 р.
0,459
Показник безпеки польотів за 2017 р.
0,524
Показник безпеки польотів за 2018 р.
0,677
Показник безпеки польотів за 2019 р.
0,776

Рис.3. Тренд зміни показника ефективності забезпечення безпеки польотів вертольотів
Аналіз графіку показав, що показник ефективності аварійності польотів вертольотів
поступово із року в рік зростає, що є негативною тенденцією.
Таблиця 4
Обсяг експлуатації та середні значення показників
рівня виконання бойового польотного завдання для вертольотів
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Закінчення таблиці 4
Тінц.твРЕО, год/інц
Кількість
інцидентів, од
Загал. кількість
інцидентів,од
Середнє значення
за типами
вертольотів,
Тінц.с.тв, год/інц

11*
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4568 4678 1751* 647* 2493* 41* 46* 171*

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

6

0

17

19
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Статистика облікованих причин несправностей, які впливають на рівень
експлуатаційної надійності, безпеки польотів та невиконання польотного завдання на
вертольотах за період 2015 – 2019 років, наведені в таблиці 5 та відображені на
рисунках 4 – 6.
Таблиця 5
Статистика причин виникнення несправностей на вертольотах
Кількість несправностей за роками, од.
Найменування причини
2015
2016
2017
2018
2019
Інженерно-технічний склад
0
0
0
0
2
Льотний склад
0
0
2
1
3
Конструктивно-виробничі недоліки
157
216
234
427
364
Недоліки ремонту
47
67
147
177
311
Усього
204
283
383
605
680
Примітка: дані за 2015 – 2018 роки наведено у Випусках [6, 7].

Рис.4. Розподіл причин виникнення несправностей на вертольотах
за період 2015 – 2019 рр.
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Рис.5. Тренд зміни загальної кількості виникнення несправностей
на вертольотах за період 2015 – 2019 років

Рис.6. Тренд зміни розподілу виникнення несправностей
за причинами КВН та НР на вертольотах за період 2015 – 2019 років
За результатами аналізу статистики облікованих причин несправностей отримані
наступні висновки:
- спостерігається чітка тенденція зростання кількості несправностей по роках;
- загальна кількість облікованих несправностей, на різних типах вертольотів, у
2019 році зросла у порівнянні з 2018 роком на 11,0%, у порівнянні з 2017 роком на 43,7%, у
порівнянні з 2016 роком на 58,4%, у порівнянні з 2015 роком на 70,0%;
- розподіл причин несправностей має наступну структуру:
а) 2019 рік – 53,5% припадає на конструктивно - виробничі недоліки (КВН), 45,7%
припадає на недоліки ремонту (НР) на (АРЗ) та 0,8% – на льотний склад (ЛС);
б) 2018 рік – 70,6% припадає на КВН, 29,2% припадає на НР та 0,2% – на ЛС;
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в) 2017 рік –на КВН припадає 61,1%, на НР – 38,4, ЛС –0,5%;
г) 2016 рік – на КВН припадає 76,3%, на НР – 23,7%;
д) 2015 рік – на КВН – 77,0%, на НР – 23%.
У 2019 році спостерігається значне зростання кількості несправностей на вертольотах
із-за зростання кількості НР на АРЗ.
Про низьку якість ремонту АТ на АРЗ свідчить зростання кількості рекламаційних
актів, що отримують АРЗ. Статистичні дані відображені на рисунку 7.

Рис.7. Розподіл рекламаційних актів, які отримали АРЗ за 2018 та 2019 роки
Аналіз статистики за період 2015–2019 років облікованих причин виникнення
несправностей, які впливають на надійність функціонування АТ, виявив існування
комплексу причин зростання кількості несправностей.
По-перше, значна кількість КВН.
По-друге, збільшення випадків НР на АРЗ.
По-третє, інтенсивна довготривала експлуатація ПС у продовжений період поза
межами ресурсу, визначеного розробником.
Висновки.
За результатами проведеного аналізу стану експлуатації парку вертольотів можна
зробити наступні висновки.
1. Згідно облікованої статистики за 2019 рік у порівняні з 2018 роком сумарний наліт
вертольотів збільшився на 20,5% (2019 р. – 20992 год, 2018 р. – 16698 год).
2. Вертольоти типу Ми-8МТ(МТВ) серед всіх типів вертольотів мають найбільший
наліт – 9135 год та найбільшу кількість несправностей – 244 од. (Аналогічна картина була у
2018 році – 9218 годин нальоту та загальна кількість відмов 136 од.). Середній показник
експлуатаційної надійності дорівнює Тс.с.тв= 300 год/неспр (для порівняння 2018 рік – Тс.с.тв=
420 год/неспр.). Отже, спостерігається погіршення показників надійності на 28,6%.
3. Вертольоти типу Мі-8МСБ-В мають найбільший середній показник безпеки
польотів серед всіх типів вертольотів (Тп.с.тв= 2926 год/відм).
4. Найменш надійними системами на всіх типах вертольотів є:
- за спеціальністю ВіД гвинти вертольотів (код 065), на долю яких припадає 17,7% від
загальної кількості виявлених несправностей на всіх типах вертольотів;
- за спеціальністю АОз десантно-транспортне обладнання (код 122), на долю якого
припадає 25% від загальної кількості виявлених несправностей;
- за спеціальністю АО – система електропостачання (код 024), на долю якої припадає
18,1% від загальної кількості виявлених несправностей. Ця тенденція чітко повторюється із
року в рік;
- за спеціальністю РЕО – радіоапаратура літаководіння (код 110), на долю якого
припадає 42,9% від загальної кількості виявлених несправностей на всіх типах вертольотів.
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5. За показником ефективності забезпечення безпеки польотів рівень аварійності
вертольотів у 2019 році зріс на 40,85% у порівнянні з 2016 роком.
6. Головною причиною такої ситуації залишається інтенсивна довготривала
експлуатація вертольотів у продовжений період, а також зниження якості ремонтних робіт на
АРЗ.
7. Для підвищення рівня експлуатаційної надійності, безпеки польотів та рівня
виконання бойового польотного завдання на вертольотах необхідно проводити глибокий
структурний аналіз причин, які включаються до поняття КВН та звернути увагу АРЗ на
підвищення якості виконання ремонтних робіт на АТ.
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DETERMINATION OF THE TREND OF CHANGES OF RELIABILITY INDICATORS OF STATE
AVIATION HELICOPTERS ACCORDING TO OPERATING DATA
V. Golub, V. Bashynskyi, M. Zhdanіuk
The most important characteristics of the processes efficiency in aircraft equipment technical operation are the
operational reliability characteristics. High reliability of aviation equipment is the main condition for its readiness,
efficiency and safety.
The aircraft equipment reliability is its ability to perform specified functions, maintaining during some time the
values of the established flight and technical and operational indicators within the specified limits, which correspond to
the specified modes and conditions of use, maintenance, repair, storage and transportation.
Despite the quick scientific and technological progress in aviation, the problem of flights safety has become
extremely acute in the present time. Empirical data statistical processing is an urgent task in monitoring of the
Ukrainian Armed Forces aircrafts operation and determining trends in maintenance and repair, areas of modernization
of armaments and military equipment.
The subject of the work is the analysis and system approach based on the developed estimation technique of
aviation equipment reliability indicators. The results of determined helicopters and their functional systems reliability
are presented. The trend and the main reasons for the change in reliability indicators for 2016-2019 are determined.
The main purpose of reliability analysis is to determine the causal relationships between quantitative and
qualitative reliability indicators and the level of flight safety that lead to aviation accidents.
Statistical information in the form of fault records and reports, where the generalized operational data are sent
by the State aviation units according to the methodical recommendations.
Indicators analysis of operational reliability and flights safety for helicopters according to statistical data of
failures, damages and incidents is done. Moreover, the trend and the main reasons for the helicopters reliability
indicators changes for the period 2016-2019 are defined.
The results of research are presented in the final tables, which show the average values of operational
reliability, flight safety and the level of combat flight task for different types of helicopters in all specialties.
The causes of malfunctions that affect the level of operational reliability, flight safety and non-fulfillment of the
flight task on helicopters for the period 2015-2019 were taken into account.
According to the statistics analysis of the malfunctions reported causes , it is determined that the total number
of reported malfunctions on different types of helicopters in 2019 increased by 11.0% compared to 2018, compared to
2017 by 43.7%, compared to 2016 by 58.4%, compared to 2015 by 70.0%.
Keywords: aviation equipment, reliability, indicators, assessment, damage, malfunction, failure, flight safety,
trend, damage.
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Добришкін Ю.М., Сенькович М.О. Державний науково-дослідний інститут випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки
Марчук Д.І. Сумський прикордонний загін
Симоненко Т.В. Чернігівський прикордонний загін
РОЗРОБКА МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ДАНИХ В СТАЦІОНАРНІЙ
КОМПОНЕНТІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Стаття присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі, яка полягає в удосконаленні засобів
управління потоком в умовах узгодженої реалізації багатошляхових стратегій маршрутизації і превентивного
обмеження інтенсивності трафіка, що надходить до транспортної мережі, на основі вдосконалення методу
управління потоком в стаціонарній компоненті системи зв’язку Повітряних Сил з метою підвищення її
продуктивності.
У роботі проаналізовано розглянуту задачу та показано, що важливе місце в сучасних та
перспективних телекомунікаційних мережах, які розвиваються у напрямку створення мереж наступного
покоління NGN, відводиться засобам управління потоком як усередині транспортної мережі, так і на етапі
доступу до неї. Розв’язанням даної задачі є вдосконалення математичних моделей управління потоком, що
покладені в основу сучасних технологічних рішень.
У роботі запропоновано метод управління потоком, у рамках якого забезпечується узгоджене
розв’язання задач багатошляхової маршрутизації і превентивного обмеження інтенсивності потоку на основі
як відносних, так і абсолютних пріоритетів. Для забезпечення більш справедливого обслуговування в роботі
запропонована модель управління трафіком на основі відносних пріоритетів.
Практична реалізація результатів роботи передбачає проведення комплексу організаційно-технічних
заходів, які стосуються принципів організаційного, технологічного та алгоритмічного характеру, що
дозволить підвищити продуктивність стаціонарної компоненти системи зв’язку Повітряних Сил Збройних
Сил України.
Ключові слова: багатошляхова маршрутизація, засоби управління потоком, телекомунікаційна
мережа, якість обслуговування.

Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану стаціонарної компоненти системи
зв’язку Повітряних Сил України (ПС України) показав, що вона повинна будуватися по
багатозв’язній схемі, що дозволить підвищити надійність, а також вплинути на ефективність
її функціонування з точки зору підвищення продуктивності мережі. Це особливо актуально
під час ведення бойових дій в умовах деградаціїї мережі, тобто виходу з ладу каналу зв’язку
або мережевого вузла. В той же час збільшення зв’язності стаціонарної компоненти системи
зв’язку ПС України відповідно призводить до збільшення затрат на її побудову.
При створені стаціонарної компоненти системи зв’язку ПС України виникає багато
різних задач, до числа яких відносяться задача управління потоком даних як на границі
мережі (рівні доступу), так і в середині транспортної мережі. Як правило, на рівні
транспортної мережі управління потоком полягає в його маршрутизації, управління чергами,
а на рівні доступу – у його формуванні, згладжуванні й обмеженні інтенсивності у випадку
порушення договору про рівень сервісу (Service Level Agreement, SLA). З метою одержання
заданих значень, обраних для того або іншого типу трафіку показників якості
обслуговування з мінімальним використанням мережних (буферних, канальних і
інформаційних) ресурсів, необхідно забезпечити погоджене рішення перерахованих вище
завдань управління [1].
Актуальність дослідження. На жаль, у сучасних телекомунікаційних мережах
(ТКМ), які є основою стаціонарної компоненти системи зв’язку Повітряних Сил України, у
© Добришкін Ю.М., Сенькович М.О., Марчук Д.І., Симоненко Т.В., 2020
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рамках існуючих мережних технологій, рішення різних завдань управління потоком
практично не погоджуються. Існуючі засоби управління потоком, які відповідають за його
формування, розподіл (маршрутизацію) і обмеження, носять розподілений характер,
ґрунтуючись на інформації про середню швидкість надходження пакетів до мережі,
заявленої в договорі про QoS, топології мережі. Крім того, евристичні за своїм змістом
моделі управління потоком – пошуку найкоротшого шляху в мережі, кошики маркерів і
―дирявого відра‖ не здатні врахувати зміну потокового завантаження мережного вузла й
характеристик трафіків інших користувачів; а також не погоджені між собою. Це істотно
знижує функціональність засобів (протоколів і механізмів) управління й істотно обмежує
область їхнього застосування в мультисервісних ТКМ.
Зв’язок з науковими та практичними завданнями. Вдосконалення методичного
підходу управління потоком даних в ТКМ ПС ЗС України є важливим науково-практичним
завданням у сфері підвищення її продуктивності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В роботі [2] запропонована модель
управління потоком даних із превентивним обмеженням його інтенсивності на приграничних
маршрутизаторах ТМ на основі абсолютних пріоритетів. У рамках моделі структура мережі
описується за допомогою графа G  ( M , E ) , де M – множина вузлів, а E – множина
трактів передачі (ТП) у мережі. Для кожної дуги (i, j )  E характерна її пропускна
здатність

 ij , а кожному потоку даних з множини K вказується ряд параметрів: r k , s k і d k

– інтенсивність k -го потоку, вузол-джерело й вузол-одержувач відповідно. Керуючою
змінною служить величина

xijk , яка характеризує інтенсивність k -го потоку, що

протікає в

тракті (i, j )  E . В рамках моделі за рахунок уведення додаткових керуючих змінних  ,
які характеризують інтенсивність k -го потоку, що отримав відмову в обслуговуванні
мережею, забезпечується узгоджене розв’язання задач багатошляхової маршрутизації і
превентивного обмеження інтенсивності потоку.
Вектор шуканих параметрів представлено у формі:
k

 xijk 
 
X     (i, j )  E , k  K .
 k 
 

(1)

З метою недопущення втрат пакетів на мережних вузлах і в мережі в цілому в ході
обчислення вектору X необхідно забезпечити виконання умови збереження потоку:


k
  xij 
j:( i , j )E


k
  xij 
 j:(i , j )E
  xk 
ij

 j:(i , j )E

 x kji

 0при k  K , i  s k , d k ;

 x kji

 r k   k при k  K , i  s k ;

 x kji

  k  r k при k  K , i  d k ,

j:( j ,i )E

j:( j ,i )E

j:( j ,i )E

(2)

а також умов запобігання перевантаженню ТП мережі:

 xijk

kK

 ij ; (i, j )  E .
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У загальному випадку, відповідно до фізики розв'язуваної задачі (1)-(3) на координати

 k вектору X накладаються такі обмеження:
0  k  r k ,



(4)



(5)
або  k  0, r k
якщо відповідно до угоди про якість обслуговування (SLA) допускається (4) або не
допускається (5) часткове обмеження швидкості доступу в транспортну мережу. У ході
розрахунку вектору (1) як критерій оптимальності пропонується використовувати мінімум
лінійної вартісної функції:

min С t X  min
X

X

 (  cijk xijk   ck k ) ,

( ij )E

kK

(6)

kK

в якій, у правій частині, перший доданок характеризує умовну сумарну вартість управління
потоком усередині мережі, а другий доданок визначає умовну сумарну вартість відмов на
етапі доступу до неї. Координати вектору C :

cijk 
 
C     (i, j )  E, k  K ,
c k 
 

(7)

k

у свою чергу, визначають величину питомого штрафу за завантаженість ТП мережі ( cij ) і за
k

обмеження в обслуговуванні трафіків користувачів ( c ).
В роботі [3] для забезпечення більш справедливого обслуговування запропонована
модель управління потоком на основі відносних пріоритетів. У зв'язку із цим, у ході
розрахунку вектору шуканих параметрів (1) пропонується використовувати лінійноквадратичну (змішану) цільову функцію відповідно:

1

min  X t HX  C t X  ,
X
2


(8)

яка також характеризує сумарні витрати на управління потоком на етапі доступу і всередині
мережі при наявності тих же обмежень (2-3), (4) або (5). Координати діагональної
матриці H :
1
c12
0
0
H
0
0
0

0
0 0
1
c13 0 0
0 ... 0
0
0 cijk
0
0 0
0
0 0

0 0
0 0
0 0
,
0 0
... 0
0 c k

(9)

у свою чергу, визначають величину питомого штрафу за завантаженість трактів передачі і за
обмеження в обслуговуванні потоків даних користувачів; коефіцієнт  визначає на скільки
більше вплив нелінійного доданка стосовно лінійного доданка у виразі (8).
При цьому в рамках моделі закладена можливість настроювання ступеня процентного
співвідношення величини можливих відмов в обслуговуванні високопріоритетного потоку
відносно низькопріоритетного шляхом зміни значення множника  діагональної матриці H .
Основний матеріал. Розроблені в роботах [2, 3] математичні моделі описують
загальні процеси управління потоком в ТКМ. В рамках запропонованих моделей визначено
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взаємозв’язок між характеристиками потоку та керуючими змінними, які відповідають за
погоджене розв’язання задач маршрутизації та превентивного обмеження інтенсивності
потоку даних, що надходить до мережі.
Варто відзначити, що порядок використання математичних виразів, які є основою
запропонованих моделей [2, 3], може визначити лише відповідний метод управління
потом даних в ТКМ ПС. В запропонованому методі, в залежності від вимог до
пріоритетності обслуговування потоку, повинні використовуватись ті чи інші умовиобмеження та математичні вирази.
У зв’язку з чим в статті запропоновано опис відповідного методу для підвищення
продуктивності ТКМ ПС, який буде складатись з наступних етапів.
Етап 1 – моніторинг та аналіз вихідних даних.
На цьому етапі аналізується:
– кількість вузлів мережі ( M );
– кількість трактів передачі ( E ) у мережі та їх пропускні здатності ( ij );
k

– множина потоку даних ( K ) та їх ряд параметрів: r , s k і d k – інтенсивність k -го
потоку, вузол-джерело й вузол-одержувач відповідно;
– вимоги до якості обслуговування тих чи інших аплікацій потоку даних.
Етап 2 – формування вектору шуканих параметрів.
Далі на основі аналізу кількості вузлів мережі, кількості трактів передачі та потоку
даних здійснюється формування вектору шуканих параметрів (1), який представлений
змінними

xijk

та  .
k

Етап 3 – формування метрик використання ресурсів мережі.
На цьому етапі встановлюється величина питомого штрафу за завантаженість ТП
k

k

мережі ( cij ) і за обмеження в обслуговуванні потоків користувачів ( c ). Шляхом визначення
співвідношення між метриками

cijk

k

та c можливо регулювати рівень превентивності реакції

управління на можливе перевантаження мережі шляхом обмеження інтенсивності потоку,
який надходить до ТКМ.
Етап 4 – постановка математичної задачі оптимізації.
Далі формується система умов-обмежень:
– умови збереження потоку (2);
– умови запобігання перевантаженню ТП мережі (3);
– умови забезпечення превентивного обмеження інтенсивності трафіка (4) або (5).
Етап 5 – розв’язання задачі оптимізації.
На цьому етапі в залежності від вимог до якості обслуговування потоків даних
абонентів розв’язується одна із двох задач:
1) задача управління потоком на основі абсолютних пріоритетів.
k
При цьому розрахунок керуючих змінних xik, ,jm та  , які і визначають порядок
розподілу каналів вимірювань ЗВ між об’єктами випробувань, здійснюється шляхом
мінімізації цільової функції (6).
Важливо відмітити, що за рахунок використання лінійної вартісної цільової
функції (6), у випадку можливого перевантаження мережі, реалізується обслуговування
потоків даних на основі абсолютних пріоритетів. Так, у випадку можливого перевантаження
мережі, превентивне обмеження буде стосуватися в першу чергу найменш пріоритетного
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потоку – аж до повної відмови в доступі. Трафік з більш високим пріоритетом обмеження не
буде стосуватись доти, поки можна відмовити низькопріоритетному;
2) задача управління потоком на основі відносних пріоритетів. При цьому
k
розрахунок керуючих змінних xik, ,jm та  здійснюється шляхом мінімізації цільової
функції (8). Оптимізаційна задача розв’язується з використанням інструментарію
―Optimization Toolbox‖ середовища MatLab.
У даному випадку організується управління потоком на основі відносних пріоритетів,
тобто, у випадку перевантаження відмови в обслуговуванні стосуються всіх потоків, при
цьому в меншій мірі високопріоритетного, а в більшій – низькопріоритетного, що нагадує
роботу алгоритму зваженого рівномірного обслуговування черг на основі класу (CBWFQ).
Висновки та перспективи розвитку. Запропонований метод відповідає вимогам
таких сучасних концепцій управління потоком, як Traffic Engineering, MultiPath Routing і
Load-Balanced Routing, розширюючи галузь їх застосування в умовах узгодженої реалізації
задач багатошляхової маршрутизації і превентивного обмеження інтенсивності потоку, що
надходить до транспортної мережі та має переваги, характерні й для стаціонарної
компоненти системи зв’язку ПС ЗС України, до яких можна віднести можливість
забезпечення обслуговування потоків даних на основі як абсолютних, так і відносних
пріоритетів.
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DEVELOPMENT OF A DATA FLOW CONTROL METHOD IN THE STATIONARY COMPONENT OF
THE AIR FORCE COMMUNICATION SYSTEM OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
Y. Dobryshkin, M. Senkovych, D. Marchuk, T. Symonenko
The article considers the solving an urgent scientific problem, which is to improve the flow control means in
the coordinated implementation of multi-way routing strategies and preventive limitation of traffic intensity entering the
transport network, based on improving the flow control method in the stationary component of the Air Force
communication system in order to increase its productivity.
The paper analyzes the problem and shows that an important place in modern and promising
telecommunications networks, which are developing in the direction of creating next-generation NGN networks, is
given to flow control means both within the transport network and at the stage of access to it. The solution to this
problem is to improve the mathematical models of flow control, which are the basis of modern technological solutions.
The article proposes a method of flow control which provides a coherent solution to the problems of multi-way
routing and preventive limitation of traffic intensity on the basis of both relative and absolute priorities. To ensure more
adequate service a model of traffic control based on relative priorities is proposed.
The practical implementation of the work results envisages a set of organizational-technical measures related
to the principles of organizational, technological and algorithmic nature, which will increase the productivity of the
stationary component of the Air Force communication system of the Armed Forces of Ukraine.
Keywords: multi-way routing, flow control means, telecommunication network, service quality.
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МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ КООРДИНАТ ТОЧКИ СТАРТУ
ПАРАМЕТРИЧНО НЕВИЗНАЧЕНОГО БАЛІСТИЧНОГО ОБ’ЄКТУ НА ОСНОВІ
ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ДІЛЯНКИ ТРАЄКТОРІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ЗОВНІШНЬО ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ
У статті наводиться метод оцінювання значень координат точки старту балістичного об’єкту
(БО), у якого математична модель руху містить невизначені параметри. Параметрична невизначеність
моделі руху БО знімається шляхом поліноміальної апроксимації в площині стрільби координат ділянки
траєкторії, що спостерігається станцією зовнішньо траєкторних вимірювань (СЗТВ). У вимірювальної
системи координат (ВСК) значення координат центра мас БО розраховуються за результатами зовнішньо
траєкторних вимірювань, що містять випадкові похибки. Координати БО перетворюються із ВСК до
стартової системи координат (ССК). Дільниця траєкторії БО в ССК, від точки початку спостереження до
точки старту, відновлюється шляхом інтегруванням системи диференційних рівнянь руху БО в зворотньому
прискореному часі з наступним перетворюванням значень координат до ВСК. Отримані аналітичні формули і
вирази для розрахунків. Запропонований метод може бути використаний при розробці спеціального
математичного забезпечення СЗТВ. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення
раціональних значень похибок СЗТВ та обґрунтування достатньої кількості точок спостереження для
визначення значень координат точки старту з припустимою похибкою.
Ключові слова: математична модель руху, параметрична невизначеність, балістичний об’єкт,
балістичний коефіцієнт, поліноміальна апроксимація, метод найменших квадратів, матеріальна точка,
зворотній час, стартова система координат, площа стрільби.

Постановка проблеми
У процесі розробки спеціального математичного забезпечення станції зовнішньо
траєкторних вимірювань (СЗТВ) потрібно вирішити, зокрема, задачу оцінки значень
координат точки старту невизначеного балістичного об’єкту (БО) з використанням
обмеженого набору вимірювань значень азимута напрямку на БО, що спостерігається, кута
місця, похилій дальності, що містять випадкові похибки вимірювань.
Слід зазначити, що якщо СЗТВ виявить БО на початковій ділянці висхідної траєкторії,
то місце розташування точки старту обчислюють у цифровому обчислювальному комплексі
станції на основі лінійної апроксимації цієї ділянки і екстраполяції прямої лінії до рівня
поверхні Землі. Такий підхід дозволяє отримати прийнятні похибки координат точки старту
тільки для навісних траєкторій. Однак, у разі виявлення невизначеного БО в польоті поблизу
вершини траєкторії або на низхідній ділянці, а також, при польоті по настильній траєкторії,
для оцінки значень координат точки старту метод лінійної екстраполяції не прийнятний.
У зазначених умовах для розрахунку координат точки старту невизначеного БО
пропонується вирішувати балістичну задачу методом чисельного інтегрування в
зворотньому часі системи диференціальних рівнянь, що описує рух матеріальної точки в
повітрі Землі.
Отже, основна складність рішення балістичної задачі полягає у наявності в моделі
руху БО невизначених параметрів та функцій.
Таким чином, оцінювання значень координат точки старту параметрично
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невизначеного БО є актуальною науковою задачею.
На даний час метод оцінки значення координат точки старту невизначеного БО, що
спостерігається, за результатами вимірювань СЗТВ, не опублікований.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Вирішенню балістичних задач з розрахунку траєкторії БО, на основі інтегрування за
часом системи диференційних рівнянь руху об’єкта, присвячено велика кількість робіт [1, 2,
3, 4]. Можливість їх вирішення забезпечує наявність повної інформації про параметри БО та
початкові умови старту.
Оцінюванню основних параметрів траєкторій БО в умовах обмеженої інформації про
його параметри присвячено багато робіт [5, 6, 7]. Отримані аналітичні вирази для визначення
дальності польоту БО. Однак, точність визначення дальності польоту БО не дозволяє їх
використовувати під час розробки спеціального математичного забезпечення СЗТВ.
Виклад основного матеріалу
Наукове завдання статті: описати метод оцінювання значень координат точки старту
БО, математична модель якого містить невизначені параметри, шляхом їх ідентифікації з
поліноміальної апроксимації координат ділянки траєкторії, що розраховані за результатами
зовнішньо траєкторних вимірювань БО та наступним інтегруванням системи диференційних
рівнянь його руху в зворотньому часі.
Станція зовнішньо траєкторних вимірювань проводить пошук, виявлення,
ідентифікацію об’єктів. В прямокутній вимірювальній системі координат (ВСК) O0 X 0 Y0 Z0
, що пов’язана зі СЗТВ, на інтервалі часу t  t0 , t I , де t0 , t I – моменти початку і закінчення
сеансу вимірів, в моменти часу ti з дискретністю Δt після обробки сигнальної інформації

формує значення азимута  i , кута місця i та похилій дальності Di до БО, що містять
випадкові похибки вимірювань  i ,  i ,  Di [4].
Формуються вектори вимірювань U i та їх накопичення:
Ui  ti , Di , i , i T , i  1, I ,

ti  ti  ti 1  t  const ,

(1)

де І – кількість вимірювань за сеанс.
Задача: по множині векторів U i ,i  1, I оцінити значення xC , yC , zC T координат
точки старту БО у ВСК. Геометрична інтерпретація задачі наведена на рисунку 1.

Рис.1. Зв'язок між вимірювальною і стартовою системами координат.
Під точкою старту розуміється точка перетину траєкторії БО, що відновлена ―назад‖
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від лівого краю дільниці траєкторії, що спостерігається, до рівня поверхні Землі. Задача
перерахунку координат точки старту БО у плоскі прямокутні координати в проекції ГаусаКрюгера не розглядається.
По вектору U i проводиться розрахунок значень координат центру мас БО у ВСК

O0 X 0 Y0 Z0 за формулами [4]:
x0 i  Di cos i cos i ,
y0 i  Di sin i ,

(2)

z0 i  Di cos i sin i .

У зв’язку з наявністю у складі вимірювань U i випадкових складових  i ,  i ,  Di на

інтервалі часу t  t0 , t I  проводиться апроксимація дискретних координат x0 i , y0 i , z0 i
поліномами 3-го ступеню, значення коефіцієнтів bq j яких визначаються на основі методу
найменших квадратів (МНК) [9, 12]:
q~   

3

 bq j  j ,
j 0

  t  t0 , q~ :  ~x0 , ~y0 ,~z0 .

(3)

У цьому запису узагальненому параметру q~ приписуються символи параметрів
~
x0 , ~
y0 ,~
z0 .
Проведені дослідження показали, що саме поліноми 3-го ступеню з найменшим
значенням невязки апроксимують вихідні функції q  , де q :  x0 , y0 , z0 , що

розглядаються на інтервалі часу t  t0 , t I , та відповідають характеру їх змін за часом.
У зв’язку з тим, що спостерігачу за рухом БО невідомі його габаритні, масові,
аеродинамічні характеристики, то для опису руху доцільно застосувати прості математичні
моделі, наприклад, модель руху матеріальної точки в вертикальній площині стартової
системи координат (ССК), яка потребує найменшу кількість відомостей про параметри
БО [1, 2]:
v= -0,5Sm-1cx  M  ρ  h  v2 - g  h  sinθ,

θ = -g  h   cosθ,
x = v  cosθ,
y = v  sinθ,

(4)

де v – швидкість центру мас БО;
θ – кут нахилу вектора швидкості;
S – площа міделя;
m – маса БО;
c x M  – коефіцієнт аеродинамічної сили лобового опору;
М – число Маха;
g(h) – прискорення сили земного тяжіння;
ρ(h) – щільність повітря;
h – висота.
Перше рівняння системи (4) містить невизначені параметри S, m та невизначену
функцію c x M  , що характеризують БО, тому система (4) параметрично невизначена.
Невизначену функцію c x M  , що характеризує залежність аеродинамічної сили
лобового опору БО від швидкості польоту, можливо представити у вигляді [1]:
1
cx M   cx эт43 M  k f , M  v a зв ,
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де cx эт 43 M  – відома еталонна функція коефіцієнта сили лобового опору зразка 1943 року;
k f – коефіцієнт форми БО (його значення невідомо);

a зв – швидкість звуку.
Перепишемо перше рівняння системи (4) у вигляді:

v  0 ,5 K c x эт43 M   h  v 2  g h  sin  ,
1

K kf Sm ,

(6)

де К – невизначений параметр, що характеризує БО (балістичний коефіцієнт).
Таким чином, для інтегрування системи (4) необхідно оцінити значення
невизначеного балістичного коефіцієнту К, а також, значення параметрів траєкторії
v , , x , y , які будуть визначати початкові умови системи (4) у ССК.
Після оцінювання значень невизначеного балістичного коефіцієнту К та початкових
умов, система (4) інтегрується в зворотньому прискореному часі методом трапецій [5]:
qi 1  qi  qi ,

qi  t qi  qi 1  , ti 1  ti  t , i  0 , 1,  2,...,
qt0   q0 ; q : v , , x , y, q0 : v0 ,0 , x0 , y0 ,

де t – крок інтегрування;
q – узагальнений параметр, якому присвоюються символи v , , x , y ;
t0 – момент часу, прийнятий за початковий для інтегрування системи (4).
Процес інтегрування зупиняється при виконанні умови:
yi 1  yC   y ,  y  0 ,

(7)

(8)

де  y – задана величина;

yC – задана висота поверхні Землі над рівнем еліпсоїда в передбачуваному районі
розташування точки старту БО.
В результаті інтегрування системи (4) за зворотнім часом отримується в ССК
значення координати xC точки старту відносно точки x t0  початку інтегрування.

Значення координат точки старту xC , yC  у ССК спеціальним оператором
FCCK   BCK перетворюються в координаті x0 C , y0 C , z0 C у ВСК (оператор FCCK   BCK не





наводиться).
Далі, наводиться метод оцінювання значення невизначеного балістичного коефіцієнту
К тільки на основі координатної інформації (3).
Значення координат точки
у ВСК спеціальним оператором
x0 i , y0 i , z0 i





FBCK   CCK перетворюються до координат

xi , yi 

в ССК. Оператор FBCK   CCK не

наводиться. Вкажемо тільки, що основний зміст перетворення є процес проектування точок
простору ВСК на вертикальну площу, що найкраще (в сенсі мінімуму найменших квадратів)
апроксимує ділянку траєкторії, що спостерігається СЗТВ.
В роботі [6] показано, що дільниця траєкторії БО в ССК на інтервалі часу t  t0 , t I  з
достатньою точністю описується поліномом 3-го ступеню:

y

3

 an x n .

(9)

n 0

Коефіцієнти an , n  0 ,1,2,3 поліному (9) виражаються через початкові умови польоту
БО y0 , 0 , v0 , конструктивні параметри S, m, середнє значення коефіцієнта лобового опору
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c x , середні значення щільності повітря  c та прискорення сили земного тяжіння g c в
 
діапазоні висот y , y ділянки траєкторії, що спостерігається, за формулами [6, 7]:
a0  y0 , a1  tg 0 ,
(10)
gc
S gc  c ,
a2  
, a3  c x
(11)
2 Vx 2

m 6 Vx 2

Vx  V0 cos 0 ,

(12)

2

g R
gc   0 
,
 y  R  y  R 
 1


ñ  0    exp   y   exp   y  ,
 yy

(13)
(14)

g0  9 ,8066 м / с 2 , R  6371110 м , 0  1,225875 кг / м3 ,   0 ,000141 м1 ,

 
де y , y – мінімальна і максимальна висоти ділянці траєкторії БО відповідно;
R – радіус сферичної Землі;
g0 – прискорення вільного падіння у поверхні Землі;

0 – щільність повітря у поверхні Землі.
На рисунку 2 наведені графіки балістичної траєкторії БО (позначені цифрою 1), що
розрахована шляхом інтегрування системи (4) та кубічного поліному (9) (позначені цифрою
2), що апроксимує ділянку НК балістичної траєкторії БО з високою точністю.

а)

б)
Рис.2. Апроксимація ділянки НК балістичної траєкторії кубічним поліномом
Проведені дослідження показали, що в залежності від типу балістичної траєкторії
(настільна або навісна), ділянка довжиною до 3…7 км, (що складає 15 … 50 % від повної
дальності польоту БО) з високою точністю може бути апроксимована кубічним поліномом
(9). Це положення дозволяє за коефіцієнтами полінома (9) отримати формулу для оцінки
середнього значення балістичного коефіцієнта БО на ділянці НК траєкторії. Для цього
знайдемо співвідношення коефіцієнтів a3 і a 2 та, після перетворень, отримаємо формулу:
a 1
S
.
cx  3 3
(15)
m
a2  c
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Значення коефіцієнтів a2 , a3 правої частині виразу (15), не можуть бути розраховані
за формулою (11).

xi , yi 

Значення координат
поліномом [8, 9, 10, 12]:

центра мас БО у ССК, інтерполюються кубічним

y

3

 dn xn .

(16)

n 0

Значення коефіцієнтів d n , n  0 ,1, 2,3 поліному (16) визначаються за методом





найменших квадратів за множиною координат x j , y j , j  1, J [8, 11, 12].
Так як розглядається одна і та ж ділянка траєкторії, то потребуємо виконання рівності
y x   y x  , тому, можливо записати як:
a3

d
 3.
a2 d 2

(17)

Тоді, в праву частину виразу (16) замість невідомого співвідношення коефіцієнтів
поліному
(9) підставимо відоме співвідношення коефіцієнтів d 3 / d 2 поліному (16), та
a3 / a 2
отримаємо формулу оцінки середнього значення величини K * на ділянці НК траєкторії:
d 1
K*  3 3
d2 c

, K*  cx S m1 .

(18)

Значення невідомого балістичного коефіцієнту К отримуємо за формулою:
K

K*

 ,

c x эт 43 M *

(19)

де M * – число Маха, що відповідає значенню швидкості БО в середньої точці ділянки
траєкторії.
Далі, наводиться метод оцінювання значень v0 , 0 у ССК.
Проводиться апроксимація дискретних координат xi , yi у ССК поліномами 3-го
ступеню, значення коефіцієнтів bq j яких визначаються на основі МНК:
q~   

3

 bq j  j ,   t  t0 , q~ : ~x , ~y .

j 0

(20)

У цьому запису узагальненому параметру q~ приписуються символи параметрів

~
x , ~
y . Проводиться розрахунок значення шляху s   , що проходить центр мас БО в
плоскості стрільби ССК повздовж траєкторії за формулою:
i

s  i   

xi  xi 1 2   yi  yi 1 2 .

(21)

0

Проводиться апроксимація множини s  i  поліномом 3-го ступеню, значення
коефіцієнтів c j якого визначаються на основі МНК:
~
s   

3

c j  j .

j 0

(22)

Шляхом послідовного диференціювання за часом τ поліному (22) отримуємо вирази,
що дозволяють розраховувати значення v  i  швидкості центру мас БО за формулою:
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v   c1  2 c2   3 c3  .
2

(23)

Значення i кута нахилу вектора швидкості оцінюється за формулою:
 by 1  2 by 2   3 by 3  2 
.
    arctg 
 bx 1  2 bx 2   3 bx 3  2 
Таким чином, визначимо значення v0 , 0 у ССК:

 

v0  v  * ,

 

0    * ,

(24)

(25)

де  * – момент часу, що відповідає значенню часу БО в середній точці ділянки траєкторії.
Значення коефіцієнтів кубічного поліному (16) розраховуються методом найменших
квадратів за множеною із I точок вимірювальної інформації, що отримана від CЗТВ. При
фіксованій довжині ділянки НК значення відносної похибки K* залежать від кількості
I точок, що увійшли до вибірки та похибок вимірювання  ,   ,  D у CЗТВ.
Дослідження впливу кількості I точок вибірки на значення K показало, що

K  0 ,3 % при I ≥ 50 (рис.3).

Рис.3. Залежність K I 





Чисельним методом отримані залежності K  D  та K     . Дослідження впливу
похибок вимірювання похилої дальності  D (рис.4), азимуту   та кута місці   (рис.5) на
значення K показало, що K <0,3% при  D <0,4 м та при   ≤5-6 рад.

 

Рис.4. Залежність K  D 
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Рис.5. Залежність K    
Для прикладу, розглянутий випадок розрахунку координат точки пострілу за
результатами імітації радіолокаційних вимірів СЗТВ у процесі спостереження за польотом
82 мм міни масою 3,1 кг. Було проведено моделювання траєкторії міни, що має початкову
швидкість 261 м/с та кут старту 650 (рис.6). Координати СЗТВ задані відносно координат
точки пострілу xC =3000м, yC =0м, zC =2000м. Спостереження за міною здійснювалось
починаючи з 5 розрахункової точки еталонної траєкторії.
Показниками точності оцінки значень координат точки старту БО є математичне
очікування mX  M X j
та середнє квадратичне відхилення  X координат
відновлюваної точки старту від її заданих значень в розрахунковій моделі.





Рис.6. Віконний інтерфейс моделюючої програми
Похибки СЗТВ задаються значеннями  ,   ,  D та імітуються генератором
випадкових чисел. Для визначення значень mX та  X імітувалось 5000 випадкових
траєкторій БО.
Розрахункова траєкторія БО наведена на рисунку 7.
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Рис.7. Розрахункова траєкторія міни
Досліджувався вплив кількості точок спостереження І на значення вказаних
показників точності оцінок координат точки старту БО. Результат наведений на рисунку 8,
де: 1 – mX математичне очікування відхилення прогнозованих значень від заданих у
розрахунковій моделі; 2 – mX   X ; 3 – mX   X .

Рис.8. Залежність значення показників точності відновлювання координат точки старту БО
від кількості точок спостереження І
Аналіз результатів дослідження, що наведені на рисунках 3, 4, 5 і 8 вказує на те, що
значення mX та  X показників точності визначення координат точки старту БО залежать
як від величин  ,  , D похибок вимірювання параметрів руху СЗТВ на ділянці
траєкторії, що спостерігалась, так і від І кількості точок, за якими здійснювалось відновлення
попередньої ділянки траєкторії. Збільшення точності вимірювання значень параметрів
траєкторії або кількості точок спостереження призводить до зменшення значення  X
середнього квадратичного відхилення координат відновлюваної точки старту від її заданих
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значень розрахункової моделі.
Висновки
Таким чином, запропонований метод оцінювання значень координат точки старту
балістичного об’єкту, дозволяє оцінити значення координат точки старту невизначеного БО
за результатами зовнішньо траєкторного спостереження за його рухом на будь-якій ділянці
траєкторії (початковій, висхідній, низхідній або при її вершині).
Значення показників точності визначення координат точки старту БО залежать як від
похибок вимірювання параметрів руху СЗТВ на ділянці траєкторії, що спостерігалась, так і
від кількості точок, за якими здійснювалось відновлення попередньої ділянки траєкторії.
Збільшення точності вимірювання значень параметрів траєкторії або кількості точок
спостереження приводить до зменшення значення середнього квадратичного відхилення
 X координат відновлюваної точки старту від її заданих значень у розрахунковій моделі.
Запропонований метод може бути використаний при розробці спеціального
математичного забезпечення СЗТВ.
Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення раціональних значень
похибок СЗТВ та обґрунтування достатньої кількості точок спостереження для визначення
значень координат точки старту з припустимою похибкою.
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METHOD OF EVALUATION OF VALUES OF COORDINATES OF POINT OF START SELFREACTANCE OF INDEFINITE BALLISTIC OBJECT ON BASIS OF ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ
APPROXIMATION OF AREA OF TRAJECTORY ON RESULTS OUTWARDLY
TRAJECTORY MEASURING
A. Zhuravlev, O. Kolomiitsev, G. Akulinin, R. Oliynik, Y. Zhivetc
The method of evaluation of values of coordinates of point of start of ballistic object at that the mathematical
model of motion contains indefinite parameters is offered in the article. Self-reactance vagueness of model of motion of
ballistic object of определяеься by polynomial approximation inplane firing of coordinates of area of trajectory that is
observed by the station outwardly trajectory measuring. In the measuring system of coordinates of value of coordinates
of centre-of-mass of ballistic object settle accounts on results the outwardly trajectory measuring that contain random
error terms. The coordinates of ballistic object are transferred from the measuring system of coordinates to the starting
system of coordinates. An area of trajectory of ballistic object is in the starting system of coordinates, point-to-point
beginning of supervision start, recommences by integration of the system of differential equalizations of motion of
ballistic object in reverse speed-up time with next transformation of values of coordinates to the measuring system of
coordinates. Analytical expressions and formulas are got for realization of calculations. The values of indexes of
exactness of determination of coordinates of point of start of ballistic object depend, both from the sizes of errors of
measuring of parameters of motion of the system outwardly trajectory measuring on the area of the looked after
trajectory and from the amount of points on that proceeding in the previous area of trajectory came true. The increase
of exactness of measuring of values of parameters of trajectory or amount of view points results in diminishing of value
of standard deviation of coordinates of refurbishable point of start of ballistic object from her set values in a
calculation model. The offered method can be used for development of the special mathematical providing the station
outwardly trajectory measuring. Further researches can be sent to determination of rational values of errors by the
station outwardly trajectory measuring and ground of sufficient amount of view for determination of values of
coordinates of point of start points with a permissible error.
Keywords: mathematical model of motion, self-reactance vagueness, ballistic object, ballistic coefficient,
polynomial approximation, least-squares method, material point, reverse time, starting system of coordinates, area of
firing.
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Корнієнко С.П., Корнієнко І.В. Чернігівський національний технологічний університет
Камак Д.О., Казначей С.М., Жирна О.В. Державний науково-дослідний інститут
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ПЛАНУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ВИПРОБУВАНЬ
ПРИ ІНТЕРВАЛЬНИХ ОЦІНКАХ ЗРАЗКІВ ОВТ
На сьогодні актуальним залишається проблема скорочення витрат ресурсів і часу при плануванні і
проведенні випробувань. Особливо гостро така проблема відчувається у випробувальних установах, де
випробування дослідних зразків на різних стадіях життєвого циклу є основною функціональною задачею.
Автоматизація процесів планування та оптимізація процесів проведення випробування може суттєво
скоротити такі витрати та підвищити загальну якість проведення випробувань.
У статті розглянуті теоретичні питання формування кількісних планів випробувань зразків озброєння
та військової техніки при одержанні інтервальних оцінок стохастичних параметрів та характеристик.
Потреба в інтервальних оцінках виникає при підтверджені якості зразка для заданої стохастичної
характеристики в інтервалі від допустимої ймовірнісної величини до максимальної (мінімальної) можливої.
Авторами запропонований підхід до одержання інтервальних оцінок параметрів випробувального
зразку озброєнні та військової техніки, які теоретично відповідають вимогам заданої точності і надійності.
Підхід ґрунтується на застосуванні гнучкого плану проведення випробування, яке припиняється при
статистичному підтвердженні імовірнісної величини не гірше заданого розробником зразка. Забезпечення
якості оцінки здійснюється за рахунок мінімально-необхідної кількості повторення досліду та балансу
кількості успішних до загальної кількості дослідів. Показано, що гнучкий план випробувань може суттєво
скоротити загальну кількість повторень дослідів, що дозволить певною мірою скоротити ресурсні та часові
витрати випробування зразків озброєння та військової техніки.
Для практичного застосування підходу одержання інтервальних оцінок якості зразку озброєння та
військової техніки потребується його формалізація та алгоритмування. Передбачається, що розроблений
підхід буде реалізований у вигляді функціонального модулю у складі підсистеми автоматизованого планування
та управління якістю випробувань зразків озброєння та військової техніки.
Ключові слова: автоматизація, випробування, оцінка, точність, надійність, озброєння та військова
техніка.

Постановка проблеми. Планування випробувань представляє собою достатньо
трудомісткий, відповідальний і тривалий процес, який має на меті розробку програмнометодичного забезпечення випробувань. Звертаючи увагу на загальну типовість процесів, що
супроводжують випробування різних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), можна
формалізувати та алгоритмізувати загальні принципи процесу планування випробувань для
їх реалізації у підсистемі автоматизованого планування та управління якістю
випробуваннями. Це дозволить скоротити загальний час підготовчого етапу випробувань та
підвищити якість планування.
Якісне проведення випробувань ОВТ передбачає одержання точних та надійних
оцінок параметрів та характеристик випробувального зразка. Це в свою чергу досягається
методично-правильним проведенням дослідів достатнього обсягу. Повторення дослідів у
відносно однакових умовах дозволяє зменшити вплив випадкових явищ та процесів, що
супроводжують випробування, та покращити якість одержуваних оцінок.
Для розрахунків необхідної кількості повторень дослідів у складі підсистеми
автоматизованого планування та управління якістю випробувань бажано мати інструмент у
вигляді окремого програмного модуля, який здійснює формування кількісного плану
проведення дослідів. Основою для розрахунків є вимоги до якості оцінки досліджуваної
характеристики випробувального зразка, результатами розрахунків є кількісний план
досліджень і рекомендації щодо можливості зменшення кількості ітерацій випробування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням математичного обґрунтування
планування експериментів присвячено чимало фундаментальних та прикладних праць. У
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базових роботах, наприклад [1-7], розглядаються загальні теоретичні питання теорії
ймовірностей і математичної статистики у розрізі одержання якісних результатів
експериментів. Математична теорія експерименту і її прикладне застосування
досліджувалася багатьма авторами у працях [8-12]. Сучасні публікації вчених свідчать про
необхідність подальшого розвитку теорії і практики проведення експерименту [13-16], у
тому числі у задачах автоматизації випробувань [17].
При аналізі функціонування випробувального інституту спостерігалася чимала втрата
часу і зусиль на етапі планування випробувань. Звернувши увагу на типовість процесів
планування, запропоновано використання підсистеми автоматизованого планування та
управління якістю випробуваннями [18, 19]. Одним з важливих модулів підсистеми має бути
модуль розрахунку кількісних параметрів випробувань, що розглядалося у [20]. У [21]
підготовлено математичний апарат, сформовані кількісні плани для одержання точкових
оцінок різної якості та зауважено на необхідності розгляду питання одержання кількісних
планів для інтервальних оцінок якості випробувального зразка.
Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Функціональний
модуль формування кількісних планів випробувань повинен розрахувати кількість
випробувань відповідно до вимог до якості оцінки та видати рекомендації щодо можливого
зменшення кількості або обсягу випробувань. При цьому передбачається, що одержання
оцінок якості зразка ОВТ може здійснюватись за двома схемами [21]:
1. в ході випробувань зразка одержана оцінка wi його певної i -ої характеристики hi ,
при цьому значення оцінки якомога сильно наближена до значення заявленої
характеристики:
(1)
wi  hi  i ; i  0 ,
де  ‒ точність (відхилення) одержаної оцінки;
2. в ході випробувань зразка одержана оцінка wi його певної i -ої характеристики hi ,
при цьому значення оцінки є не гіршою ніж значення заявленої характеристики
(2)
wi  hi ; Q  hi   max ; wi  hi ; Q  hi   min ,
де Q  hi  ‒ значення якості характеристики.
Випадок (1) передбачає одержання точкової оцінки обмеженої ―знизу‖ і ―зверху‖
значенням допустимої похибки вимірювань  . Кількісні плани випробувань для одержання
точкових оцінок розглянуті у [21]. Нерівності (2) розглядають оцінки, що знаходяться в
інтервалі характеристик, утворюваних номінальним та екстремальним значеннями
досліджуваної характеристики. При цьому номінальною є мінімальна (максимальна)
допустима оцінка характеристики, екстремальна ‒ найкращій максимально (мінімально)
можливий параметр характеристики.
При розгляді стохастичних характеристик зразка, як правило, задається їх початкова
ймовірнісна характеристика: імовірність ―успіху‖. Тоді оцінка (2) для стохастичних
характеристик прийме вигляд нерівності:
(3)
ph  wi  1 ; Q  hi   max ; 0  wi  ph ; Q  hi   min ,
i

i

де phi ‒ початкова ймовірнісна характеристика, що задана розробником зразка ОВТ.
Одержання механізму формування кількісних планів для інтервальних оцінок (3) та
його алгоритмізація дозволить закінчити розробку математичного апарату розрахунку
кількісних характеристик плану випробувань для підсистеми автоматизованого планування
та управління якістю випробувань.
Постановка завдання. Необхідно сформувати підхід до визначення кількісних
показників плану проведення випробувань для одержання інтервальних оцінок параметрів
зразку заданої точності і надійності.
Виклад основного матеріалу. Випробування озброєння та військової техніки
представляє собою складний процес підтвердження або спростування заявленої якості
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досліджуваного зразка. Результат випробувань, як правило, представляється стохастичною
оцінкою, яка в тій чи іншій мірі підтверджує або спростовує придатність зразка до
застосування. Крім того, часто самі характеристики та параметри зразка є стохастичними або
носять ознаки стохастичності, як, наприклад, імовірність попадання у ціль, показники
надійності, стійкість до впливу зовнішніх факторів тощо. У таких випадках прийнято
заявляти про надійність  таких характеристик, у технічній галузі прийнято вважати за
критерій якості величину   0,95 . Тобто у 95% випадків заявлена характеристика (або
параметр) має бути підтверджена.
У військовій справі критерієм якості досліджуваної стохастичної характеристики не
обов’язково має бути величина 0,95 , так як на якість характеристики може впливати
довільна кількість факторів протидії, як навмисних, так і випадкових. Наприклад, імовірність
попадання в літак однієї ракети комплексу ПВО може становити 0,8 , у той же час, дві такі
ракети, що випущені по одній цілі, збільшують ймовірність ураження літака до 0,96 .
Параметр ―надійності‖ стохастичної характеристики часто представляється як
статистична частота ―успішності‖ характеристики p  або ймовірнісна характеристика p , що
регламентує жорсткі умови до частоти настання ―успішної‖ події. При цьому випробування
зразка ОВТ, що володіє такою характеристикою, зводиться до статистичної перевірки
настання події з статистичною частотою p  або ймовірнісною характеристикою p . В
результаті випробувань одержується оцінка досліджуваної характеристики ‒ W , яка повинна
володіти атрибутами заданої надійності ‒  і заданої точності ‒  :
(4)
 P W  p   ;

Wp.

(5)

Досягнення заданих  і  , при умові дотримання методик та правил випробування,
здійснюється за рахунок певної кількості повторень досліду [6, 21]. Природно, що при
плануванні експерименту прагнуть якомога скоротити кількість повторень випробувань, так
як це призводить до суттєвих матеріальних та часових перевитрат, що є недоцільним, а іноді
й просто фізично неможливим.
У [21] наведені розрахунки мінімально-необхідної кількості повторень випробування
для загально прийнятих [10, 22] дискретних значень точності та надійності одержуваних
оцінок і різного значення ймовірнісної характеристики випробувального зразка (таблиця 1)
та очікуваного числа спостережуваних успіхів (таблиця 2).
Таблиця 1.
Мінімально-необхідна кількість повторень випробування n
для різних значень початкової ймовірнісної характеристики
  0,8
  0,9
  0,95
  0,99
p

0,05
0,6 160
0,7 140
0,8 107
0,9 60
0,95 32
0,99 7


0,1 0,15 0,2
40 18 10
35 16
9
27 12
7
15
7
4
8
4
2
2
1
1


0,05
262
229
175
99
52
11



0,1 0,15 0,2 0,05 0,1 0,15 0,2
66 30 17 369 93 41 24
58 26 15 323 81 36 21
44 20 11 246 62 28 16
25 11
7 139 35 16
9
13
6
4
73 19
9
5
3
2
1
16
4
2
1
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0,05
640
560
427
240
127
27

0,1 0,15 0,2
160 72 40
140 63 35
107 48 27
60 27 15
32 15
8
7
3
2
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Таблиця 2.

  0,8


p

0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,99

0,05
96
98
86
54
31
7

Очікуване число успіхів k
  0,9
  0,95



  0,99




0,1 0,15 0,2 0,05 0,1 0,15 0,2
24 11
6 157 40 18 10
25 11
6 160 41 18 11
22 10
6 140 35 16
9
14
7
4
89 23 10
7
8
4
2
50 13
6
4
2
1
1
11 3
2
1

0,05
221
226
197
125
70
16

0,1 0,15 0,2
56 25 14
57 25 15
50 23 13
32 15
8
18
9
5
4
2
1

0,05
384
392
342
216
121
27

0,1 0,15 0,2
96 43 24
98 44 25
86 39 22
54 25 14
31 15
8
7
3
2

Звернемо увагу, що одержувана оцінка W є точковою, тобто, довірчий інтервал, що
формується значеннями точності та надійності оцінки має обмеження як ―знизу‖, так і
―зверху‖ (рис.1). Це означає, що підтверджується саме задана розробником ймовірність
―успіхів‖ досліджуваної характеристики. Тут виникає певне протиріччя, так як з одного боку
суттєве перевищення частоти ―успіхів‖ є поганим для точкової оцінки параметру зразка, і
заявлена ймовірнісна характеристика не підтверджується, але з іншого боку це не означає
погану якість самого зразка, так як ймовірнісна характеристика може бути вищою за
заявлену.

Рис.1. Набір довірчих інтервалів для початкових імовірнісних характеристик
p , різних значень кількості випробувань n та надійності 
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Можна прийняти, що перевищення кількості ―позитивних‖ результатів досліду W за
заявлену ймовірнісну характеристику p не впливає на загальний результат випробувань, так
як загальна кількість ―успіхів‖ відповідає розрахованим значенням, проте ―платою‖ за це
буде надмірна кількість спланованих повторень досліду, які повинні забезпечити якість
одержуваної оцінки через її параметри  і  (таблиця 1). При цьому переривання
експерименту, у зв’язку з позитивним результатом випробування, можливе тільки при
досягненні розрахованого мінімально-допустимого числа надмірних ―успіхів‖ (таблиця 2).
Розглянемо випадок, коли необхідно одержати оцінку ймовірнісної характеристики
p , що лежить у певному інтервалі: p  p  1 або 0  p  p , причому p ‒ заявлена
ймовірнісна характеристика. Тобто необхідно одержати інтервальну оцінку ймовірнісної
характеристики випробувального зразка, що відповідно до (4), (5) лежить в довірчому
інтервалі:
(6)
x


P  W    p  1   для p  p  1;
2 n


або
(7)
x 

P  0  p  W      для 0  p  p ,
2 n

де x ‒ аргумент функції Лапласа для конкретного  . Такі довірчі інтервали для початкової
імовірнісної характеристики p  0,8 ( p  0, 2 ),   0,95 показані на рисунку 2.

Рис.2. Довірчі інтервали для початкової імовірнісної характеристики p  0,8 ( p  0, 2 ),
  0,95 , які обмежені нерівностями (6) і (7)
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На перший погляд розширення довірчого інтервалу мало б зменшити загальну
кількість випробувань, проте підтвердження заявленої імовірнісної характеристики p все
одно здійснюється при попаданні W у нижню (верхню) межу відповідного довірчого
інтервалу, тобто фактичного розширення довірчого інтервалу (що може вплинути на
кількість повторень дослідів) не відбувається.
Потрібно зауважити, що довірчий інтервал суттєво звужується при наближенні
заданої ймовірнісної характеристики до 1 (або 0), що видно з рисунку 1. Також з аналізу
таблиці 1 видно, що наближення початкової ймовірнісної характеристики до 1 (або 0, хоча в
таблиці таке і не показано) значно зменшує мінімально-необхідне число випробувань і
суттєво підвищує вимоги до кількості позитивних результатів дослідів (в [21] показано, що
найгіршим варіантом за кількістю випробувань є випадок, коли початкова ймовірнісна
характеристика p  0,5 ).
Звідси можна сформувати умови щодо забезпечення виконання інтервальної оцінки за
результатами проведення випробувань. Припустимо, що необхідно виконати інтервальну
оцінку виду p  p  1. Тобто ймовірність p може виявитись більшою за p , що буде
свідчити, що характеристика зразка цілком задовольняє вимоги тактико-технічного завдання
і потрапляє у довірчий інтервал рисунок 2. В залежності від заданої точності і надійності
можна розробити план, коли поетапне проведення випробувань від малої кількості
випробувань при достатній кількості спостережуваних позитивних випадків буде свідчити
про виконання умови p  p .
Це можливо, коли число успіхів під час випробувань k : pn n  k  pn  n [21]
перевищує значення pn  n , де n ‒ кількість повторень випробування, для підтвердження
ймовірності p ( p  p ), тобто
(8)
pn  n  k  n ,
при цьому:
2
 x 
n    pq ; q  1  p .
(9)
  
З урахуванням того, що підтверджувана величина p  p , то з таблиці 1 видно, що
мінімально-необхідне число дослідів для підтвердження p : n  n . Це означає, що під час
випробувань, де має бути одержана інтервальна оцінка для ймовірності p : p  p  1 з серії
з n випробувань, потрібно одержати таке число успіхів k , щоб виконувалась нерівність (8).
Тобто на кожному кроці випробувань має перевірятися необхідна і достатня вимога (8) і (9),
що дозволить припинити випробування і стверджувати про підтвердження ймовірнісної
характеристики p з заданими  і  для якої p  p  1.
На думку авторів, такий підхід передбачає розробку гнучкого плану проведення
випробувань, націлених на скорочення загальної кількості повторень дослідів і забезпечення
одержання якісних результатів випробувань.
Висновки. Запропонований підхід до одержання інтервальної оцінки заданої
ймовірнісної характеристики дозволяє сформувати кількісні плани випробувань, які, в свою
чергу, можуть суттєво скорочувати кількість випробувань при забезпеченні необхідної
точності та надійності одержуваних оцінок.
Застосування математичного апарату визначення кількісних показників плану
проведення випробувань для одержання інтервальних оцінок параметрів зразка заданої
точності і надійності у системі планування та управління випробуваннями дозволить суттєво
скоротити часові витрати на підготовку до випробування, а алгоритмізація та подальша
автоматизація дозволить уникнути впливу людського чинника при підготовці програм та
методик випробування.
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PLANNING OF THE NUMBER OF TESTS WITH ZONAL ESTIMATES OF
ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
S. Korniienko, I. Korniienko, D. Kamak, S. Kaznachey, O. Zhyrna
Today, the problem of reducing the cost of resources and time during planning and conducting tests remains
relevant. This problem is especially acute in qualified testing agencies, where testing prototypes at different stages of
the life cycle is the main functional task. Automation of planning processes and optimization of testing processes will
significantly reduce such costs and improve the overall quality of testing.
The article considers the theoretical issues of forming quantitative plans for testing samples of armaments and
military equipment (AME) in obtaining zonal estimates of stochastic parameters and characteristics. The need for zonal
estimates arises to confirm the quality of the sample for a given stochastic characteristic in the range from the
allowable probabilistic value to the maximum (minimum) possible.
The authors propose an approach to obtaining zonal estimates of the parameters of the armament and military
equipment test sample, which theoretically meet the requirements of a given accuracy and reliability. The approach is
based on the use of a flexible test plan, which is terminated when statistical confirmation of the probabilistic value not
worse than specified by the developer is obtained. Ensuring the quality of evaluation is carried out by virtue of the
minimum required number of repetitions of the experiment and the balance of the number of successful to the total
number of experiments. It is shown that a flexible test plan can significantly reduce the total number of experiments,
which will to some extent reduce the resource and time costs of testing samples of armament and military equipment.
For the practical application of the approach of obtaining zonal estimates of the AME sample quality, its
formalization and algorithmics is required. It is assumed that the developed approach will be implemented in the form
of a functional module as а part of the subsystem of automated planning and quality management of AME sample tests.
Keywords: automation, testing, estimation, accuracy, reliability, armament and military equipment.
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Лаппо І.М., Геращенко М.О., Червотока О.В. Державний науково-дослідний інститут
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО У СИСТЕМУ
ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 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. Це призводить до необхідності вдосконалення системи випробувань, нормативною основою
якої є система стандартів. Оновлення стандартів, які регламентують підготовку та проведення випробувань
нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, із врахуванням передового міжнародного та
вітчизняного досвіду на даний час є актуальним та перспективним напрямком розвитку системи
стандартизації в оборонній сфері.
Метою статті є аналіз шляхів впровадження стандартів НАТО та визначення доцільності їх
застосування “методом підтвердження” у систему випробувань 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 сучасного стану системи стандартизації озброєння та військової техніки в Україні.
Визначено, що, на даний ча,с система військової стандартизації в Міністерстві оборони та Збройних Силах
України практично відповідає системам стандартизації НАТО.
Визначено, що одним з основних завдань військової стандартизації є перехід на європейські стандарти
та стандарти НАТО. Аналіз даних нормативних документів дозволив виявити, що основні вимоги збігаються
через тотожність стандартів, а також через прийняття національних стандартів “методом
підтвердження”.
Порівняльний аналіз стандартів НАТО STANAG 4370 та військових стандартів ГОСТ В виявив
наявність істотних відмінностей в частині класифікації військової техніки, вимог по стійкості, міцності та
тривкості до впливу зовнішніх факторів. Зазначено, що в Україні практично відсутня практика
розповсюдження та використання англомовних нормативних документів, прийнятих “методом
підтвердження”; спостерігається нестача кваліфікованих фахівців зі стандартизації із достатньою мовною
підготовкою; відсутність єдиного термінологічного апарату в Збройних Силах України, гармонізованого з
національною та міжнародною термінологічною системами.
Встановлено, що для розвитку системи стандартизації озброєння та військової техніки, зокрема
стосовно проведення випробувань, у якості інформаційної бази рекомендовано використовувати стандарти
НАТО із врахуванням вітчизняного досвіду системи стандартизації в області розробки вимог надійності та
стійкості до впливу зовнішніх факторів. Впровадження стандартів НАТО рекомендовано здійснювати
методом перевидання (перероблення, перекладу) із залученням вітчизняних фахівців з військової
стандартизації.
Ключові слова: озброєння та військова техніка; випробування; нормативні документи; стандартизація.

Постановка проблеми. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації у 2014 році
перед Україною постало декілька важливих завдань, зокрема у сфері воєнної політики та
функціонуванні оборонно-промислового комплексу (далі – ОПК). У 2015 році Україна, в
односторонньому порядку, розірвала договір про військово-технічне співробітництво з
Російською Федерацією та заявила про європейський вектор свого розвитку. Стратегічний
курс на інтеграцію України до європейського економічного простору передбачає
впровадження відповідних стандартів якості у виробництво вітчизняної продукції, у тому
числі й оборонного призначення. Керівництвом держави задекларовано перехід українського
ОПК на стандарти Євросоюзу та НАТО до 2022 року. Впровадження даних стандартів
повинно забезпечити сумісність Збройних Сил України (далі – ЗС України) та армій країнчленів НАТО.
Проте виникла низка проблемних питань, пов’язаних у першу чергу, з розробкою та
виробництвом зразків озброєння та військової техніки (далі – ОВТ), оскільки успіх розробки
нових технологій і ОВТ тісно пов’язані з проведенням повного циклу теоретичних і
практичних досліджень, лабораторних і натурних випробувань. Це у свою чергу, вимагає
© Лаппо І.М., Геращенко М.О., Червотока О.В., 2020
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створення або модернізації відповідної матеріально-технічної та випробувальної бази,
доведення її до сучасного технічного рівня, що потребує значних фінансових і матеріальних
витрат. Отже, реформування ЗС України потребує глибокої модернізації наявного парку
ОВТ та заміни на нові зразки озброєння. Визначення раціональних варіантів побудови
міжнародної кооперації у сфері безпеки, впровадження у виробництво оборонної продукції
стандартів НАТО та ЄС, відповідне удосконалення полігонно-випробувальної бази (як ЗС
України, так і підприємств промисловості) потребують активізації обміну досвідом та
інформацією між відповідними структурами України та країн-членів НАТО та ЄС. При
цьому, важливим питанням, що потребує вирішення, є створення необхідних умов для
проведення даних заходів.
У зв’язку з нагальною потребою впровадження в оборонній промисловості сучасних
технологій виробництва, застосування нових матеріалів, проведення випробувань у
відповідності до передових світових практик Міністерством оборони України, Державним
концерном ―Укроборонпром‖, Державним підприємством ―Український науково-дослідний
та навчальний центр з проблем стандартизації, сертифікації та якості‖ визначено практичні
дії щодо модернізації існуючої системи стандартизації у сфері ОПК та оновлення стандартів.
На даний час система стандартизації в оборонній сфері частково базується на
застарілих стандартах ГОСТ, які не відповідають сучасному рівню вимог до зразків ОВТ,
технічної бази їх виробництва та створюють ризики виникнення перешкод у можливих
спільних оборонних проектах з країнами НАТО.
Оскільки розробка високоточних ОВТ призводить до необхідності створення нового
покоління спеціалізованих систем контролю, їх характеристик та параметрів під час
проведення випробувань, першочерговою необхідністю є вдосконалення системи
випробувань, нормативною основою якої є система стандартів.
Як свідчить закордонна практика, період оновлення (перегляду) стандартів в
середньому складає 5 років. За останні роки відбулися зміни в умовах застосування зразків
ОВТ, накопичений значний досвід роботи з існуючою системою стандартів в оборонній
галузі, визначені помилки та недоліки існуючих військових стандартів, що зумовило
необхідність перегляду або розробки нового покоління військових стандартів.
Таким чином, оновлення стандартів, які регламентують підготовку та проведення
випробувань нових та модернізованих зразків ОВТ, із врахуванням передового міжнародного
та вітчизняного досвіду на даний час є актуальним та перспективним напрямком розвитку
системи стандартизації в оборонній сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Завдання щодо впровадження міжнародних,
європейських стандартів та стандартів НАТО у діяльність Міністерства оборони України
та ЗС України, інших складових сил оборони визначені законодавством [1] та стратегічними
оборонними документами України [2-4]. Даному питанню у науково-технічній літературі
останнім часом приділяється значна увага. Актуальність тематики підкреслюється низкою
наукових досліджень, а саме: проблеми та перспективи розвитку сучасної системи
стандартизації озброєння та військової техніки висвітлено в роботах [5-7], питання
впровадження в Україні в умовах євроінтеграції міжнародних стандартів та військових
стандартів НАТО розглянуто в роботах [8-13].
Метою статті є аналіз шляхів впровадження стандартів НАТО та визначення
доцільності їх застосування ―методом підтвердження‖ у систему випробувань зразків ОВТ.
Основний матеріал. Підтримання оборонного потенціалу країни, бойової готовності
та боєздатності ЗС України передбачає постійний розвиток ОПК за різними напрямками, в
тому числі розробку та виробництво нових систем і зразків ОВТ, забезпечення їх бойового
застосування та експлуатації, постачання комплектуючими виробами та елементною базою.
Реалізацію цих завдань забезпечує в тому числі й стандартизація, виконуючи функції
підвищення
якості,
забезпечення
безпеки,
упорядкування,
ресурсозбереження,
інформативності. Особливість стандартизації зразків ОВТ полягає в специфічності вимог до
об’єкта стандартизації та відповідним документам, особливому порядку розробки цих
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документів, їх узгодження, затвердження, впровадження. Стандартизація ОВТ досягається
шляхом розробки, впровадження та застосування нормативних документів (НД) зі
стандартизації ОВТ та НД загальних технічних вимог до видів ОВТ.
Згідно з Концепцією Державної цільової програми реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу серед основних завдань реформування сектора безпеки
та оборони визначені:
―удосконалення законодавства у сфері виробництва озброєння та військової техніки,
його гармонізація із законодавством країн Європейського Союзу та держав-членів НАТО;
вдосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю‖ [14].
Таким чином, одним з основних завдань стандартизації ОВТ на даний час є перехід на
європейські стандарти та стандарти НАТО.
Напрям щодо вивчення та впровадження стандартів НАТО у сфері ОВТ та
матеріально-технічного забезпечення реалізується шляхом систематичної участі
представників Міністерства оборони України, ЗС України в засіданнях груп/підгруп
Конференції національних директорів з озброєнь НАТО: Групи озброєнь сухопутних військ
НАТО (NAAG) і підпорядкованих їй підгруп; Групи озброєнь повітряних сил НАТО
(NAFAG) та підпорядкованих їй підгруп; Групи озброєнь військово-морських сил НАТО
(NNAG) та підпорядкованих їй підгруп; міжвидових груп з питань управління життєвим
циклом озброєнь (LCMG, АС/327), безпілотних авіаційних комплексів (JCG UAS), безпеки
боєприпасів (CASG); Групи національних директорів з кодифікації НАТО (АС/135); а також
у багатонаціональних проектах Концепції НАТО ―Розумна оборона‖. За результатами участі
в заходах та з урахуванням пакета Цілей Партнерства визначаються переліки ключових
стандартів НАТО у сфері ОВТ, які доцільно використовувати у ЗС України, та шляхи їх
упровадження. Одночасно представники ЗС України за погодженням із Міжнародним
секретаріатом НАТО можуть брати участь у процесі розроблення (оновлення) існуючих
стандартів НАТО з урахуванням нових викликів та загроз безпеці [15].
Розвиток сумісних з НАТО систем стандартизації у сфері оборони та кодифікації
предметів постачання ЗС України реалізується шляхом: виконання заходів Трастового фонду
НАТО з реформування систем логістики та стандартизації; систематичної участі в заходах
під егідою Офісу НАТО зі стандартизації (у тому числі фахових курсів для представників ЗС
України); внесення змін до національного законодавства України з метою створення
механізму впровадження стандартів НАТО або їх положень у ЗС України; укладення
двосторонніх нормативно-правових актів з країнами-членами НАТО та систематичного
проведення консультацій у сфері кодифікації; участі в роботі Групи національних директорів
з кодифікації (АС/135), Підгрупи ―А‖ Групи національних директорів з кодифікації (Panel
―A‖ АС/135); впровадження та забезпечення функціонування автоматизованої системи
кодифікації предметів постачання ЗС України; обміну кодифікаційними даними з
національними бюро кодифікації країн-учасниць системи кодифікації НАТО відповідно до
політики, процедур та принципів системи кодифікації НАТО; підготовки фахівців з
кодифікації [15].
У рамках Програми ―Партнерство заради миру‖ НАТО відкрило для України доступ
до всіх нормативних документів Альянсу, крім документів, які мають гриф обмеження
доступу, тому що відповідно до процедур НАТО для передання цих документів державам,
які не є членами НАТО, а є Партнерами НАТО, потребується згода всіх держав-членів
Альянсу, що є вкрай складною процедурою [12].
За час незалежності України прийнято 174 стандарти та супровідної документації за
напрямами (рис.1). Але це число не враховує частини прийнятих супровідних документів або
керівних політик НАТО [16]. Як видно з рисунку 2 більшість стандартів стосуються ОВТ,
речового майна, а також навчання та реалізації стратегій для силових структур.
Загалом (у рамках досягнення Цілей партнерства та поза ними) запроваджено 225 НД
НАТО шляхом розроблення 244 національних та військових нормативно-правових актів
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та нормативних документів, з них у 2019 році запроваджено 32 НД НАТО шляхом
розроблення 31 національного військового нормативного документа [17].
Вважається, що вимоги певного STANAG виконано, якщо у НД країни, яка прийняла
цю угоду є посилання на неї. Згідно [18] база даних стандартів НАТО налічує близько 2000
угод зі стандартизації, об’єднаних в 43 функціональні групи, та більше 8000 інших
документів НАТО з питань стандартизації. Проте наведені цифри не є постійними, оскільки
безперервно триває робота по підготовці нових угод та вилученню застарілих.

Рис.1. Застосування стандартів НАТО

Рис.2. Сфери застосування стандартів НАТО

На даний час система військової стандартизації в МО та ЗС України практично
відповідає системам стандартизації НАТО (рис.3) [19]. Керівним наглядовим органом
стандартизації є Комісія з проблем стандартизації, до повноважень якої належать
координація діяльності органів військового управління з питань прийняття та впровадження
положень (норм, вимог) міжнародних військових нормативних документів та узгодження
розбіжностей, які можуть виникати при погодженні проектів військових стандартів,
розподілу відповідальності за опрацювання стандартів НАТО тощо.
Керівним виконавчим органом стандартизації є Управління стандартизації,
кодифікації та каталогізації, яке здійснює управління та загальну координацію робіт з
військової стандартизації, забезпечує реалізацію політики в галузі військової стандартизації,
приймає та припиняє дію військових стандартів тощо.

Рис.3. Система стандартизації НАТО та ЗС України
Роботи з оперативної та адміністративної стандартизації ведуться через органи
військового управління, які здійснюють функції з військової стандартизації у межах
визначених напрямів діяльності: впровадження міжнародних військових нормативних
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документів зі стандартизації, контроль за виконанням робіт із військової стандартизації,
замовником яких є орган військового управління тощо. Роботи з матеріальної (технічної)
стандартизації, як правило, ведуться в рамках національної стандартизації через Технічний
комітет стандартизації 176 ―Стандартизація продукції оборонного призначення‖. Функції
секретаріату цього Технічного комітету покладені на Управління стандартизації, кодифікації
та каталогізації. Організації з військової стандартизації (наукові та науково-дослідні
установи) та тимчасові (спільні) робочі групи розробляють, перевіряють та своєчасно
переглядають військові стандарти відповідно до напрямів робіт або у межах вирішення
конкретних завдань [19]. Інформацію про військові стандарти ЗС України можна отримати у
інформаційно-довідковій системі військових стандартів України (http://www.milstad.com.ua)
після реєстрації в Управлінні стандартизації, кодифікації та каталогізації Міністерства
оборони України.
У 2017 році підприємства державного концерну ―Укроборонпром‖ відібрали 300
стандартів НАТО (STANAG), які стосуються виробництва ОВТ, з метою визначення
доцільності їх впровадження в Україні у якості національних стандартів ДСТУ В.
Державним підприємством ―Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості‖ (ДП ―УкрНДНЦ‖) було прийнято близько
40 державних стандартів, гармонізованих зі стандартами НАТО, так званим ―методом
підтвердження‖ – мовою оригіналу, без перекладу на українську мову, що вважається
найбільш простим шляхом прийняття стандартів НАТО. Наказом від 26.12.2017 № 471 ―Про
прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з нормативними
документами НАТО‖ як пробні з наданням чинності з 01.02.2018 до 01.02.2021 прийняті
національні нормативні документи, які стосуються випробувань, зокрема механічних,
електричних, кліматичних, розроблених на основі стандарту НАТО STANAG 4370
Environmental testing, які в цілому займають 2897 сторінок тексту і визначають: параметри та
характеристики зовнішніх факторів, які були зібрані з існуючих джерел в країнах НАТО;
джерел цих факторів у методиках, процедурах, програмах для різних категорій та видів
випробувань. Була розроблена Матриця відповідальності за прийняття рішення про
доцільність впровадження стандартів НАТО.
Стандарт НАТО STANAG 4370 та його союзницькі публікації містять значну
кількість ідентифікованого вмісту із військових стандартів Великобританії Def Stan 00-35,
французьких військових стандартів GAM EG 134 та військових стандартів США Mil Std 810.
Також в STANAG 4370 враховуються положення цілого ряду міжнародних стандартів,
зокрема, ISO та IEC, а також національних стандартів, таких як ASTM, SAE.
Витягнувши процедури з різних національних стандартів, STANAG 4370 включає
випробування практично для всіх сфер військової діяльності. Останні версії різних AECTP,
які утворюють НАТО STANAG 4370, доступні англійською та французькою мовами
безкоштовно на веб-сайтах Агентства стандартів НАТО.
Порівняльний аналіз STANAG 4370 та військових стандартів ГОСТ В 20.39
―Комплексная система общих технических требований‖ і ГОСТ В 20.57 ―Комплексная
система контроля качества‖ виявив наявність істотних відмінностей в частині класифікації
військової техніки, вимог по стійкості, міцності та тривкості до впливу зовнішніх факторів
тощо. Окрім того, в Україні практично відсутня практика розповсюдження та використання
англомовних нормативних документів, прийнятих ―методом підтвердження‖ [20], на що
впливає невелика кількість кваліфікованих фахівців зі стандартизації із достатньою мовною
підготовкою, відсутність єдиного термінологічного апарату в ЗС України, гармонізованого з
національною та міжнародною термінологічною системами.
Таким чином, визначаючи доцільність впровадження STANAG 4370 в систему
випробувань ОВТ в Україні методом підтвердження, необхідно зазначити, що опрацювання
тексту стандартів НАТО виявило суттєві розбіжності в тлумаченні вимог та положень
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документів, що об’єктивно ускладнює процес формування єдиного розуміння всіх
зацікавлених сторін; переклад стандартів потребує значних витрат часу та коштів [20].
Висновки. У результаті проведених досліджень отримано наступні результати:
визначено, що одним з основних завдань стандартизації системи випробувань ОВТ є
перехід на європейські стандарти та стандарти НАТО;
аналіз нормативних документів дозволив виявити, що основні вимоги цих документів
збігаються через тотожність ряду зазначених стандартів, а також через прийняття
національних стандартів ―методом підтвердження‖.
Перспективи використання результатів досліджень. Враховуючи вищевикладене,
рекомендується для розвитку системи стандартизації ОВТ, зокрема стосовно проведення
випробувань, у якості інформаційної бази використовувати стандарти НАТО із врахуванням
вітчизняного досвіду системи стандартизації в області розробки вимог надійності та
стійкості до впливу зовнішніх факторів. Впровадження стандартів НАТО рекомендовано
здійснювати методом перевидання (перероблення, перекладу) із залученням вітчизняних
фахівців зі стандартизації Міністерства оборони України, ОПК та вищих навчальних закладів.
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SOME ASPECTS OF NATO STANDARDS IMPLEMENTATION IN THE ARMAMENT
AND MILITARY EQUIPMENT TESTING SYSTEM OF UKRAINE
I. Lappo, 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. This leads to the need for
improvement of the test system, the regulatory framework of which is a system of standards. Updating the standards
that regulate preparation and testing of new and modernized specimens of armament and military equipment, based on
best international and domestic experience, at the moment is actual and perspective development direction of the
standardization system in the sphere of defence.
The purpose of the article is to analyze the ways of implementing NATO standards and determine the
feasibility of their application “by the method of confirmation” in the armament and military equipment testing system.
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 current state of the system of standardization of armament and military equipment in Ukraine was
analyzed. It was determined that at present the military standardization system in the Ministry of Defence and the
Armed Forces of Ukraine practically corresponds to the standardization system of NATO.
It was established that one of the main tasks of military standardization is the transition to European and
NATO standards. Analysis of these normative documents has revealed that the main requirements are consistent
through the identity of standards, as well as through the adoption of national standards by the “method of
confirmation”.
A comparative analysis of NATO standards STANAG 4370 and military standards ГОСТ В revealed the
presence of significant differences in the classification of military equipment, the requirements for stability,
sustainability and durability to the influence of external factors. It was noted that in Ukraine there is lack of practice of
dissemination and use of the normative documents in English adopted by the “method of confirmation”; there is also a
shortage of qualified specialists on standardization with a sufficient language competence, as well as lack of common
research vocabulary in the Armed Forces of Ukraine, harmonized with national and international terminological
systems.
It was established that for the development of standardization system of armament and military equipment, in
particular for conducting tests, it is recommended to use NATO standards as an information base, taking into account
the domestic experience of the standardization system in developing requirements for reliability and stability to the
influence of external factors. It was recommended to carry out the introduction of NATO standards by method of reissue
(adaptation, translation) with the assistance of Ukrainian specialists on military standardization.
Keywords: armament and military equipment; tests; normative documents; standardization.
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Ляшенко В.А., Зозуля В.М., Юла О.В. Державний науково-дослідний інститут випробувань
і сертифікації озброєння та військової техніки;
Мазур В.Ю., Стрельбіцкий М.А. Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЕРСПЕКТИВНОГО МОБІЛЬНОГО ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО
КОМПЛЕКСУ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ
У статті обґрунтовано склад та тактико-технічні характеристики перспективного мобільного
оптико-електронного комплексу траєкторних вимірювань.
Ключові слова: траєкторні параметри, об’єкти випробувань, мобільний оптико-електронний
комплекс, випробування озброєння та військової техніки.

Постановка проблеми
Уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання аналізу якостей
випробувань і відповідності реально отриманих тактико-технічних характеристик вимогам, що
пред’являються. Виникає необхідність в отриманні параметрів високоточних траєкторних
вимірювань, що дозволить провести порівняння (відхилення) реальної траєкторії від заданої
(еталонної); оцінити ефективність функціонування об’єкту вимірювань; визначати причини
невідповідності тактико-технічних характеристик вимогам, які можуть бути виявлені в процесі
випробувань. Сьогодні для вимірювання траєкторних параметрів під час випробувань
використовується апаратура, що працює на різних фізичних принципах. Це відноситься також
до оптико-електронних засобів, в яких реалізований процес супроводження об’єкту з метою
отримання в реальному масштабі часу первинної інформації, подальша обробка якої дозволить
обчислити високоточні траєкторні параметри об’єктів випробувань.
Аналіз літератури та останніх досліджень
На основі проведеного аналізу літератури та останніх досліджень під час полігонних
випробувань [1-4], також тактико-технічних характеристик сучасних мобільних оптикоелектронних засобів траєкторних вимірювань вітчизняного та закордонного виробництва та
враховуючи ―Загальні вимоги до мобільної оптико-електронної станції зовнішньо-траєкторних
вимірювань‖ від 01 жовтня 2017 р. обґрунтовано проект складу та тактико-технічні
характеристики перспективного мобільного оптико-електронного комплексу траєкторних
вимірювань.
Мета статті
Метою статті є обґрунтування складу та тактико-технічних характеристик
перспективного мобільного оптико-електронного комплексу траєкторних вимірювань
(МОЕКТВ).
Виклад основного матеріалу
Проаналізувавши існуючі сучасні мобільні оптико-електронні комплекси траєкторних
вимірювань МОЕКТВ та враховуючи ―Загальні вимоги до мобільної оптико-електронної
станції зовнішньо-траєкторних вимірювань‖, було запропоновано перспективний МОЕКТВ
структурна схема якого представлена на рисунку (рис.1) [1-14].
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Рис.1. Структурна схема перспективного МОЕКТВ.
Устаткування комплексу повинне бути розміщено на двох складових частинах:
автомобілі та напівпричепі.
На напівпричепі розміщуються основні засоби, що використовуються безпосередньо
для вимірювання:
- оптико електронний прилад (ОЕП);
- прилад управління приводами;
- прилад управління оптико-електронними пристроями;
- прилад обробки та передачі інформації.
Для мінімізації впливів зовнішніх факторів на постачання електроживлення,
напівпричеп пропонується обладнати власним приладом електроживлення. Система
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автогоризонтування дає змогу при розгортанні виставити курсову вісь оптико-електронного
приладу перпендикулярно до горизонту.
В якості основного вимірювального засобу пропонується використовувати оптикоелектронний прилад (рис.2), який призначений для виявлення, супроводження та видачі
вимірювальних даних про параметри руху об’єктів випробувань. Він являє собою опорноповоротний пристрій з розташованими на ньому інформаційними каналами. До їх
мінімального комплекту пропонується включити дві телевізійні камери з трансфокаторними
об’єктивами (одна з широким, друга з вузьким полем зору), тепловізійна камера з
трансфокаторним об’єктивом та лазерний далекомір. В процесі автосупроводження об’єкту
вихідною інформацією є три відеопотоки, координати цілі у полярній системі координат та
дальність до неї. Також ОЕП доречно обладнати інклінометром, базуючись на даних якого
здійснюється автогоризонтування напівпричепу.

Рис.2. Оптико-електронний прилад
Основні вимоги до ОЕП:
- наявність двох телевізійних камер, тепловізійної камери та лазерного далекоміру;
- максимальна кутова швидкість по азимуту, не менше, град/с – 100;
- максимальна кутова швидкість по куту місця, не менше град/с – 100;
- максимальна кутове прискорення по азимуту, не менше град/с2 – 100;
- максимальна кутове прискорення по куту місця, не менше град/с2 – 100;
- діапазон кутових переміщень:
по азимуту, не менше, кут. град – ± 300,
по куту місця, не менше, кут. град – від -20 до +200;
- розрядність енкодерів – не менше 21 біт.
Вимоги до телевізійного каналу з широким полем зору:
- робочий спектральний діапазон – видимий (або ближній інфрачервоний);
- діапазон фокусних відстаней (орієнтовний), мм – від 20 до 350;
- похибка вимірювання фокусної відстані, % – не більше 0,5;
- розмір приймача, не менше, дюйм – 1;
- максимальна частота кадрів, не менше, Гц – 250;
- формат матриці у пікселях, не менше – 1280×720.
Вимоги телевізійного каналу з вузьким полем зору:
- робочий спектральний діапазон – видимий (або ближній інфрачервоний);
- діапазон фокусних відстаней (орієнтовний), мм – від 20 до 1000;
- похибка вимірювання фокусної відстані, % – не більше 0,5;
- розмір приймача, не менше, дюйм – 1;
- максимальна частота кадрів, не менше, Гц – 250;
- формат матриці у пікселях, не менше – 1280×720.
Вимоги до тепловізійного каналу:
- фокусна відстань (орієнтовна), мм – від 150 до 750;
- точність вимірювання фокусної відстані, % – не більше 0,5;
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- робочий спектральний діапазон, мкм – від 3 до 5;
- формат матриці у пікселях, не менше – 640×512;
- частота кадрів, не менше, Гц – 50.
Вимоги до лазерного далекоміру:
- середня квадратична похибка вимірювання дальності:
по кутовому відбивачу, м – 0,5,
по дифузній цілі, м – 2;
- довжина хвилі передавального каналу, мкм – 1,54;
- максимальна частота вимірювань, не менше, Гц – 50;
- діапазон вимірювальних відстаней за дифузним об’єктом, км – від 1 до 25.
Вимоги до інклінометру:
- діапазон вимірювань, кут.град – ±10;
- абсолютна лінійна похибка, не більше, с – ±10
- роздільна здатність вимірювання, не більше, с – 0,5;
- кількість вісей – дві.
Для забезпечення роботи опорно-поворотного пристрою (ОЕП) рекомендовано
використовувати прилад управління приводами (рис.3). До його складу входять контролер
наведення стабілізації та автосупроводження, підсилювачі потужності для управління
двигунами, а також ряд формувачів та функціональних пристроїв.

Рис.3. Прилад управління приводами
Прилад управління оптико-електронними пристроями забезпечує роботу, управління,
зміну налаштувань та контроль за функціонуванням інформаційних каналів ОЕП.
Прилад обробки та передачі інформації здійснює обробку даних від інформаційних
каналів, обробку відеопотоків, конвертацію даних для передачі та подальшої роботи з ними.
Для формування необхідних напруг електроживлення устаткування використовується
прилад електроживлення напівпричепу. Вхідна напруга – 3-х фазна, 50 Гц, 380 В.
При розгортанні комплексу для мінімізації відхилення перпендикулярності осі
обертання по азимуту ОЕП від горизонту використовується система автогоризонтування. Дані
щодо кутового відхилення отримуються від інклінометру, встановленого в ОЕП.
Автомобіль комплексу (рис.4) побудовано на базі шасі з підвищеною прохідністю, на
якому розташовано кузов-фургон з основним устаткуванням для управляння, зв’язку,
енергозабезпечення, післясесійної обробки тощо. Додаткове обладнання на автомобіль
встановлено згідно існуючих вимог до автомобільного транспорту Міністерства Оборони
України.
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Рис.4. Автомобіль комплексу
Кузов-фургон (рис.5) функціонально поділено на три відсіки:
- апаратний;
- побутовий;
- технічний.

Рис.5. Попередня компоновка кузов-фургону комплексу.
Устаткування апаратного відсіку повинно забезпечувати:
- управління роботою комплексу;
- післясесійну обробку даних;
- передачу даних до сусідніх комплексів;
- радіозв’язок;
- управління БпЛА;
- прийом зовнішньої цілевказівки;
- топогеодезичну прив’язку.
Для виконання цих функцій пропонується використовувати:
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- автоматизоване робоче місце №1 (АРМ № 1);
- автоматизоване робоче місце №2 (АРМ № 2);
- прилад накопичення та обробки траєкторної інформації;
- комутатор;
- КХ радіостанція з підсилювачем, антенно-погоджуючий пристрій, петлева антена;
- подвоєна УКХ радіостанція з двома антенами;
- прилад управління БпЛА, БпЛА, гіростабілізована телевізійна камера для БпЛА;
- Wi-Fi міст (встановлюється або на БпЛА або на щоглу);
- апаратура топогеодезичної прив’язки;
- прилад обміну з радіолокаційним комплексом траєкторних вимірювань.
Для зручного перебування обслуговуючого персоналу комплексу протягом значного
часу, кузов-фургон доцільно обладнати кондиціонером, системою вентиляції, системою
підігріву та окремим побутовим відсіком.
Цей відсік обладнано холодильником, чайником, мікрохвильовою пічкою та плиткою.
Наявні чотири спальні місця для відпочинку персоналу.
У технічному відсіку розташована основна система електроживлення комплексу, ЗІП та
інше додаткове устаткування.
АРМ №1 (рис.6) призначено для управління станцією під час вимірювання траєкторій
та підготовки до роботи. Під час післясесійної обробки траєкторної інформації може
виконувати певні з функцій АРМ № 2.
У процесі підготовки та вимірювання АРМ № 1 повинне забезпечувати:
- відображення всіх відеопотоків на АРМ;
- відображення зображення об’єкту, центрального перехрестя, фокусної відстані
об’єктива відповідного каналу, поточного часу;
- управління режимами супроводження та вибір об’єктів супроводження;
- розрахунок геодезичної прив’язки оптико-електронного теодоліту до місцевості по
одному або декільком орієнтирам та за даними апаратури супутникової навігації;
- розрахунок геодезичної прив’язки орієнтирів на місцевості та за даними апаратури
супутникової навігації до місця установки оптико-електронного теодоліту;
- реєстрацію дій оператора.
У процесі після сесійної обробки АРМ № 1 повинне забезпечувати:
- автоматичну вибірку вимірювальної інформації виробу з інформаційного файлу;
- форматування вихідного файлу траєкторної інформації заданої структури;
- редагування параметрів файлу траєкторної інформації в табличному і графічному
вигляді;
- роздруківку файлу траєкторної інформації в табличному і графічному вигляді;

Рис.6. Автоматизоване робоче місце АРМ № 1
- одночасне синхронне відтворення і перегляд відеофайлів обраних оптичних каналів з
накладанням параметричної інформації і спробу супроводження об’єкту та можливістю
довільного регулювання швидкості відтворення від по-кадрової до максимальної;
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- можливість введення оператором нового положення маркера супроводження об’єкта
при зупинці перегляду, здійснювати розрахунки уточненого кутового положення об’єкта;
- реєстрацію дій оператора;
АРМ № 2 (рис.7) рекомендується для виконання повного циклу обробки траєкторної
інформації, що формується комплексом, після проведення вимірювань. Під час вимірювань
АРМ № 2 виконує контроль працездатності компонентів комплексу та управляє
інформаційним обміном по зовнішнім каналам зв’язку.
У процесі вимірювання АРМ №2 повинне забезпечувати:
- відображення даних зовнішньої цілевказівки;
- відображення стану готовності компонентів системи;
- відображення стану зовнішніх каналів зв’язку;
- управління інформаційним обміном через зовнішні канали зв’язку;
- реєстрацію дій оператора.

Рис.7. Автоматизоване робоче місце АРМ №2
У процесі післясесійної обробки АРМ №2 повинне забезпечувати:
- автоматичну вибірку вимірювальної інформації виробу з інформаційного файлу;
- ручне, напівавтоматичне і автоматичне вимірювання, розрахунок та введення
поправок наведення МОЕКТВ на об’єкти супроводження;
- форматування вихідного файлу траєкторної інформації заданої структури;
- редагування параметрів файлу траєкторної інформації в табличному і графічному
вигляді;
- роздруківку файлу траєкторної інформації в табличному і графічному вигляді;
- одночасне синхронне відтворення і перегляд відеофайлів від усіх оптичних каналів з
накладанням параметричної інформації і стробу супроводження об’єкту та можливістю
довільного регулювання швидкості відтворення від по-кадрової до максимальної;
- можливість введення оператором нового положення маркера супроводження об’єкта
при зупинці перегляду, здійснювати розрахунки уточненого кутового положення об’єкта;
- контроль даних, що вводяться;
- попередження про помилкові дії;
- документування даних обробки;
- реєстрацію дій оператора.
Прилад накопичення та обробки траєкторної інформації (ПНОТІ) розміщується в
апаратному відсіку та призначений для управління роботою комплексу, отримання від нього
вимірювальних даних та подальшого їх оброблення і видачі результатів вимірювань.
ПНОТІ забезпечує:
- передачу на монітори АРМ зображення об’єкту, центрального перехрестя, фокусної
відстані об’єктива відповідного каналу, поточного часу;
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- реєстрацію відео- та вимірювальної цифрової інформації незалежно по кожному
каналу;
- тривалість безперервної роботи – 24 години;
- максимальний обсяг інформації, що зберігається, визначається ємністю накопичувача
(засобів архівування) цифрової інформації, ємність засобів архівування має розраховуватись із
суми добутків реальних швидкостей надходження цифрових даних від кожного каналу
реєстрації на загальний час здійснення відео-реєстрації у ході проведення випробувань та
зберігання первинних відеоматеріалів на весь час проведення випробувань, ємність архіву
комплексу має забезпечувати накопичення і зберігання інформації за умов роботи комплексу
протягом 500 годин;
- зв’язок із зовнішніми об’єктами по оптоволоконним лініям зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с
або по радіоканалам зі швидкістю до 100 Мбіт/с.
ПНОТІ повинен додатково мати у своєму складі:
- апаратуру для після сесійної обробки інформації;
- апаратуру системи єдиного часу та синхронізації комплексу.
Апаратура системи єдиного часу забезпечує формування та зберігання шкали часу з
похибкою зберігання не більше 6×10-8 с за 2 години, синхронізацію синтезованої шкали часу зі
шкалою UTC +2 години київського дискретного часу за сигналами супутників GPS та
ГЛОНАСС, можливість взаємної часової синхронізації станцій та синхронізації за шкалою
Державної служби часу та еталонних частот з похибкою не більше 1×10-6 с.
КХ радіостанція (рис.8) зі 150-ватним підсилювачем, антенним погоджуючим
пристроєм та петлевою антеною може використовуватися для відкритої та закодованої
передачі даних та голосового зв’язку з сусідніми комплексами. Вибір перерахованих радіо
компонентів враховує необхідність створення безперервної зони КХ-радіозв’язку радіусом до
150 км, що необхідно для гарантованої передачі цілевказівки комплексам, що знаходяться на
відстанях більших за 25 км.

Рис.8. КХ - радіостанція
Радіостанція працює в частотному діапазоні від 1,5 МГц до 60 МГц при швидкості
інформаційного обміну порядку декількох Кбіт/с. Можливе автоматичне встановлення
з’єднання та робота як на фіксованих частотах так і в режимі псевдо-випадкової перестройки
робочої частоти для протидії застосування засобів РЕБ.
Подвоєна УКХ – радіостанція (рис.9) використовується для забезпечення оперативно –
командної взаємодії. Може бути використана для відкритого чи закодованого голосового
зв’язку та передачі даних зі швидкістю до 56 Кбіт/с. В деяких режимах радіостанція забезпечує
завадо захищений зв’язок із застосуванням псевдо – випадкової перестройки робочої частоти.
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Рис.9. Подвоєна УКХ - радіостанція
Основою радіостанції є дві малогабаритні індивідуальні радіостанції діапазону 30-512
МГц та два широкосмугові 50-ватних підсилювачі, які підключені до двох автомобільних
штирьових антен. В разі необхідності до радіостанції можна підключати телефонні гарнітури
та комп’ютери по інтерфейсу RS-232. Зйомна конструкція та наявність автономних антен та
батарей дозволяє використовувати радіостанцію в якості носимих засобів зв’язку при роботах
обслуговуючого персоналу зовні кузова-фургону.
Для передачі відеоданих на значні відстані (100 та більше км) використовується Wi-Fi
міст (рис.10), піднятій на БпЛА (рис.11). Висота підняття має бути не менше 175 м (для обох
комплексів). Також БпЛА може використовуватися, як додаткова точка огляду, для чого на
нього має бути встановлена гіростабілізована телевізійна камера.
При розташуванні комплексів на відстані до 25 км Wi-Fi міст встановлюється на щоглу
і виконує ту саму функцію.
Апаратура топогеодезичної прив’язки призначена для визначення координат місця
розташування оптико-електронного приладу комплексу та орієнтирів на місцевості з високою
точністю.

Рис.10. Wi-Fi міст

Рис.11. БПЛА

Вона повинна складатись з двох GPS/ГЛОНАСС приймачів (один розміщується на
оптичному теодоліті і забезпечує відлік його просторового положення, другий забезпечує
відлік положення орієнтирів) та засобу, що забезпечує розрахунок координат у
диференційному режимі і вирішення прямої та зворотної геодезичної задачі.
Середньоквадратична похибка визначення топогеодезичної прив’язки оптичних теодолітів та
орієнтирів – не більше 0,30 м.
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В разі роботи по цілевказівці від радіолокаційного комплексу траєкторних вимірювань
використовується прилад обміну з радіолокаційним комплексом траєкторних вимірювань,
який конвертує дані в необхідний для роботи комплексу формат.
Побутовий відсік призначений для відпочинку і тривалого проживання екіпажу станції
в польових умовах. У ньому повинні розміщуватися: комплект спальних та столових меблів,
холодильник, мікрохвильова піч, електроплита, тощо.
Технічний відсік використовується для розміщення системи енергозабезпечення
комплексу та зберігання додаткового устаткування.
Загальні вимоги до комплексу:
- термін експлуатації комплексу – не менше 10 років;
- комплектність комплексу повинна відповідати комплектності, встановленій
виробником у експлуатаційній документації;
- чисельність обслуговуючого персоналу – 2 оператора та 1 водій-електрик;
- час переведення комплексу з транспортного положення в стан готовності до вимірів
силами екіпажу на непідготовленому майданчику – не більше 4 годин;
- час підготовки до транспортування – не більше 2 годин;
- час безперервної роботи комплексу, у тому числі вимірювання – 24 години;
- сумарне енергоспоживання (включаючи кондиціонер) – не більше 25 кВт.
Автономне перебазування зі швидкістю, не менше:
- по асфальтовому шосе – 80 км/год;
- по бруківці – 40 км/год;
- по ґрунтовій дорозі – 20 км/год;
- по бездоріжжю – 10 км/год.
Комплекс повинен забезпечувати проведення вимірювань (досліджень) ОВТ:
- на необладнаних майданчиках (польових позиціях) – безпосередньо з платформипричепу;
- на підготовлених майданчиках – з розміщенням платформи-причепу з оптико –
електронним теодолітом на фіксаційному ложементі, розміщеному на монолітній бетонній
основі.
Висновок
Таким чином, у статті на основі проведеного аналізу літератури та останніх досліджень
під час полігонних випробувань, їх основних характеристик, а також тактико-технічних
характеристик сучасних МОЕКТВ вітчизняного та закордонного виробництва і враховуючи
―Загальні вимоги до мобільної оптико-електронної станції зовнішньо-траєкторних
вимірювань‖ від 01 жовтня 2017 р. обґрунтовано і запропоновано проект складу та тактикотехнічні характеристики перспективного мобільного оптико-електронного комплексу
траєкторних вимірювань, який може бути рекомендований до практичної реалізації.
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GROUND of COMPOSITION AND TAKTIKO-TEKHNICHNIKH DESCRIPTIONS of PERSPECTIVE
MOBILE OPTICAL-ELECTRONIC COMPLEX of TRAJECTORY MEASURINGS
V. Lyashenko, V. Zozulia, O. Yula, V.Mazur, V.Strelbitskyi
For some time past the careful attention of researches requires the issues of analyzing qualities of test objects and
compliance actually received tactical and technical characteristics with specified operational requirements, it is necessary
to get the parameters of high-precision trajectory measurements that will enable comparison (deviation) of the real
trajectory from the reference trajectory (pattern trajectory); evaluate the operating benefit of the test objects; identify the
causes of nonconformities of tactical and technical characteristics to requirements, which can be detected. Today for
measuring the trajectory parameters of the test objects using equipment, which operates on different physical principles. It
refers also to the electro-optics equipment, in which implemented process of target tracking for the purpose of obtaining
on a real time basis initial information, further processing which will allow to calculate highly precise trajectory
parameters of test objects.
Therefore, the purpose of the article was a justification for composition and tactical and technical characteristics
of prospective mobile optoelectronic complex of trajectory measurements.
On the basis of the modern analysis of the objects of ground tests, their main characteristics, as well as the
tactical and technical characteristics of modern mobile optoelectronic complex of trajectory measurements of domestic
and foreign production and taking into account the “General requirements for mobile optoelectronic station of externally trajectory measurements” from 01 October 2017, the project of composition and the tactical and technical characteristics
prospective mobile optoelectronic complex of trajectory measurements was justified.
Research design - the theory of probability, system analysis and synthesis of organizational-technical systems,
theory efficiency and optimization, simulation of complex technical systems.
The main results, obtained in the work:
- composition and the tactical and technical characteristics prospective mobile optoelectronic complex of
trajectory measurements were justified;
- general requirements to the mobile optoelectronic complex of trajectory measurements were developed;
The practical importance lies in the possibility of creating mobile optoelectronic complex of trajectory
measurements of domestic production to conduct testing of new and modernized specimens of weapons and military
equipment.
The study is novel in that it: general requirements to the mobile optoelectronic complex of trajectory
measurements were developed; the project of terms of reference for the creation of a mobile optoelectronic complex of
trajectory measurements of domestic production was worked out to provide testing of specimens of weapons and military
equipment.
Keywords: trajectory parameters, objects of tests, mobile optical-electronic complex, test of armament and
military technique.
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Москалець С.В., Жирний В.А., Кузін С.Є., Рудик А.В. Державний науково-дослідний
інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗРАЗКІВ
Розроблений алгоритм оцінювання надійності військової техніки при малих об’ємах вибірок.
Запропоновані методики вибору критичного та визначення поточного станів параметрів деяких систем
двигунів. Запропоновано оцінювання надійності складної системи по її окремих показниках критичних
підсистем.
Ключові слова: надійність, параметри надійності, функція розподілення, критерій надійності ,
статистичний контроль, модель прогнозування.

Вступ. Важливою задачею досліджень військової техніки є збирання, обробка та
аналіз інформації про технічний стан та надійність. Від цих технічних характеристик
залежать виконання бойового завдання та безпосередньо життя людей.
Постановка проблеми.
Підвищення надійності військової броньованої техніки є актуальним завданням перед
промисловістю та ВС України. Задача ускладнюється обмеженою кількістю дослідних
зразків, які використовують під час проведення випробувань на надійність.
Пропозиція Тухачевського виготовити невиправдано велику кількість танків призвела
би до їх морального та фізичного старіння на початок війни. Це зіграло би на користь
потенційному ворогу СРСР. Врешті, за однією з версій істориків, за цієї причини він був
знищений як ворог народу.
Перші дослідження в галузі надійності та розробку наукової концепції відносять на
кінець другої світової війни, коли був з’ясований факт низької ефективності американської
авіаційної техніки. Так, наприклад, до 60% літаків, призначених для Далекого Сходу,
виявилися недієздатними; 50% електронної апаратури вийшло з ладу під час їх зберігання
[1,2] .
Усі наступні етапи розвитку робіт у галузі надійності деякі закордонні спеціалісти
поділяють на три етапи. Роботи останнього періоду характеризуются наступними
принципами, деякі з них такі [3]:
1) відмова від концепції випадковості причин відмов із прив’язкою їх до конструктивнотехнологічних факторів;
2) аналіз причин відмов виробів-аналогів;
3) використання стандартних елементів;
4) спрощення конструкції системи;
5) забезпечення рівня надійності комплектуючих елементів;
6) легкість огляду, технічного обслуговування та збереження;
7) використання резервних елементів;
8) точне виконання технічного обслуговування.
Подібні рекомендації містить керівництво для директорів японських фірм.
У наявній нормативно-технічній документації надійність визначають як властивість
об’єкта зберігати впродовж часу у встановлених межах значення усіх параметрів, що
характеризують здатність виконувати потрібні функції у заданих режимах та умовах
використання, технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування.
Надійність, згідно вимог ДСТУ та ГОСТів, є комплексною властивістю, яка включає
властивості безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності та збереження [1,2].
© Москалець С.В., Жирний В.А., Кузін С.Є., Рудик А.В., 2020
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Згідно ГОСТ 27.005-97 під об’єктом розуміють як елемент так і довільну не
надлишкову систему, яка представлена одиничними реалізаціями параметрів, що визначають
її найбільш слабкі складові.
В цей же час, країни НАТО використовують уже сім параметрів надійності
(наприклад документ ADMP-01 Guidance For Developing Dependability Requirements. Edition
A Version 1 14 August 2014), а саме: a.Availability; b. Reliability; c.Maintainability; d.Testability;
e.
Maintenance;
f.
Safety;
g.
Software.
(а.
Доступність;
б.
Надійність;
c. Удосконаленість; d. Доступність до тестування; е. Технічне обслуговування; f. Безпека;
г. Програмне забезпечення.)
Коротко зупинимося на окремих показниках надійності.
Якщо виріб не підлягає розборці (наприклад радіатор, підшипник або подібне інше),
то до його властивостей не включають довговічність і ремонтопридатність. Для таких
складових важливими є лише властивості безвідмовності та збережуваності.
Довговічність – є властивістю об’єкта зберігати працездатний стан впродовж деякого
часу. Безвідмовність є властивістю об’єкта зберігати працездатний стан до моменту
досягнення стану граничного за умов проведення технічного обслуговування та ремонту.
Ремонтопридатність – є властивістю об’єкта до запобігання та виявлення
передвідмовних станів шляхом проведення технічного обслуговування і ремонту.
Збережуваність – є властивістю об’єкта зберігати значення показників безвідмовності,
довговічності та ремонтопридатності на протязі часу зберігання та під час транспортування.
Напрям досліджень надійності бойової автомобільної техніки зафіксований у
відповідних методиках та ГОСТах. ГОСТи допускають розглядати складні об’єкти як
сукупність окремих систем, які оцінюють відповідними показниками (ГОСТ 27.003- 87).
Відповідно пунктів 1,2 додатку 3 ГОСТ 27.003-90 для вибору параметрів надійності
зразок слід класифікувати послідовно за ознаками, що характеризують умови експлуатації.
Номенклатура параметрів надійності складається з незалежних етапів для встановлення
показників: безвідмовності; ремонтопридатності; довговічності та збережуваності.
У якості показників безвідмовності та ремонтопридатності (таблиця 3 додатку 3)
ГОСТ 27.003-90 для зразків із багатократним циклічним використанням (вид ІІ – можуть
знаходитись у множині станів із частковими відмовами) рекомендовано прийняти наступні:
коефіцієнт збереження ефективного використання Кт.и.сч,
середній час відновлення Тв.ож в режимі очікування.
Коефіцієнт збереження ефективного використання Кеф задають додатково при
наявності обмежень на термін відновлення.
Основні поняття, терміни та визначення надійності для відновлюваних зразків
наведені у ДСТУ [3, 4]. В додатку 1 ГОСТ 27.002-89, наприклад, визначають:
Тв.ож – середній час відновлення в режимі очікування.
Трγ.сп – γ% ресурс до списання;
Трγ.к.р. – γ% ресурс до капітального ремонту;
Тсл.ср.к.р – середній строк служби до капітального ремонту;
Тслγ.сп – термін збереження до списання із заданою імовірністю гама (ɣ відсотках);
Тсл.ср.к.р – γ% строк служби до капітального ремонту.
Кт.и.сч – коефіцієнт у режимі очікування.
Показники збережуваності визначають з таблиці 5 додатку 3, тут для зразка вказують
Тс.ср та імовірності для зберігання та (або) транспортування Р(tхр) або Р(tтр).
Для виробів перехід яких до граничного стану під час використання може привести до
катастрофічних наслідків встановлюють більш жорсткі вимоги.
Показники довговічності знаходять за таблицею 4 додатку 3 ГОСТ 27.003-90. Крім
того, враховують, що вироби підлягають одночасному зношуванню та старінню.
Аналіз останніх досліджень.
Питанням забезпечення необхідного рівня надійності постійно займається ряд авторів,
що представлено у великому спектрі наукових праць.
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Так, для підтримки високого технічного стану авіаційної техніки оцінку її реального
рівня розглядають як сукупність великої кількості окремих систем та підсистем із
виділенням їх показників. У подальшому ретельно досліджують найбільш слабкі [5].
Пропонується додаткове проведення постійного моніторингу.
Відомим є спосіб статистичного контролю надійності систем, заснований А.Вальдом
[3,8], де пропонується послідовне використання процедур перевірки статистичних гіпотез.
Результатом такого аналізу може бути прийняття одного з трьох можливих рішень:
1) припинити випробування на підставі виконання вимог надійності;
2) припинити випробування на підставі того, що виріб не відповідає вимогам щодо
надійності;
3) продовжити випробування, тому що недостатньо підстав зробити остаточні висновки.
Дані підстави обумовлені встановленням граничних рівнів надійності: верхнього та
нижнього за показником фактичної кількості відмов даного обсягу вибірки. Аналогічно це
виконано у ГОСТ 27.410-87. Де пропонують будувати для партії виробів експериментальні
плани проведення досліджень. Їх, у свою чергу, поділяють на окремі випадки. Розрізняють
наступні методи проведення контролю: одноступеневий; послідовний; довірчих інтервалів
(додаток 7).
Зазвичай методи контролю потребують проведення досліджень значних обсягів,
звичайно на базі партії зразків. Що не завжди є можливим.
В той же час, виявилось, що надійність сучасної бойової військової техніки не завжди
відповідає вимогам через невисокий професійний рівень обслуговуючого персоналу та
несвоєчасний нагляд. Особливо це проявляється на окремих критичних системах.
Постановка проблеми.
Практика доводить обмеженість умов досліджень [6, 7]. Це покладає на дослідника
вимоги навіть для обмеженої вибірки провести обґрунтований аналіз та прогноз на майбутнє
показників надійності, використовуючи досвід попередніх випробувань та характерних
фізичних явищ деградації виробу.
Основною метою контролю надійності систем автомобільної техніки є своєчасне
виявлення моментів початку процесів деградації, які є випадковими та індивідуальними для
кожного типу виробів. Це вносить певну долю невизначеності стосовно термінів безпечної та
надійної експлуатації. Підвищення надійності вітчизняної бойової автомобільної техніки,
використовуючи можливості її дослідження, є проблемою актуальною для обороноздатності
країни.
Мета статті. Провести аналіз характеристик процесу експлуатації агрегатів. За
результатами аналізу розробити вимоги до надійності технічної експлуатації агрегатів та
провести дослідження в умовах обмеженої статистики як цілого зразка, так і для його
окремого агрегату чи системи.
Основна частина.
Враховуючи значний відсоток виходу з ладу окремих систем двигуна, як складного
виробу, відповідно до ГОСТ 27.003-90 (пункт 2.5), припустимо поетапне визначення та
корегування значень параметрів надійності (ПН). Це проводять як для зразка в цілому, так і
для окремих систем, за умови підвищення загальних вимог до надійності, виходячи з
практики накопичених статистичних даних попередніх випробувань та фізичних явищ
процесів, що відбуваються.
Критерії відмов та граничних станів повинні бути чіткими та такими, що не
припускають подвійного тлумачення. Додаток 6 ГОСТ 27.003- 90 містить приклади типових
критеріїв відмов та граничних станів.
Вони повинні вказувати на наслідки, які виникають після виявлення відмов; повинні
забезпечити простоту виявлення або переходу до граничного стану як візуальним шляхом
так і за допомогою заздалегідь передбачених засобів.
Закони зміни основних показників надійності за часом роботи встановлюють
виходячи з природи їх зміни. Так нормальний закон обумовлений дією багатьох орієнтовно
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рівних факторів. Але для умови поступової чи термінової деградації виробу цей закон, як і
більшість розповсюджених, не доцільно використовувати.
Як вказує ГОСТ 27.005-97 [9], для процесів деградації, які викликані старінням,
зносом, циклічним та іншими видами механічних навантажень, краще підходять дві
параметричні марківські моделі випадкових процесів (рис.1) дифузійні монотонний та
немонотонний закони (DM та DN відповідно). Їх параметри характеризують форму ν та
масштаб μ розподілення та залежать від статистики процесів деградації (горизонтальна ось
Х) та часу t – відстані до неї. Їх можна визначити використовуючи стандартні статистичні
функції середнього та відхилення вибірок електронних таблиць.
Ці параметри характеризують положення впродовж певного часу та міграцію (або
форму).

Рис.1. Схеми формування розподілення напрацювань до відмови для моделей випадкових
марківських дифузійних процесів деградації: а – віяльній (α – розподілення);
б – монотонний (DM – розподілення ); в – не монотонний (DN – розподілення )
Параметри надійності залежать від сукупності процесів деградації. Опис цих процесів
потребує дослідних даних зміни за часом критичного показника Х.
Для систем мащення та охолодження в якості показника Х, що характеризує їх
критерій відмов, пропонується прийняти логарифм від об’ємних втрат оливи (чи рідини) у
функції крутного моменту. Це дозволить наблизити залежність до лінійної та приводити
витоки рідини орієнтовно до рівних, середніх умов навантажень двигуна за крутним
моментом.
(1)
Х=
.
Показник Х доцільно знаходити, використовуючи стандартні статистичні функції. Це
дозволить зменшити обсяг трудових витрат з оформлення документації.
Далі визначають оцінки швидкості зміни ̃ визначального параметра Х та варіацію
цієї швидкості:
(2)
̃
,
̃

[

]

(3)

де середні значення Х1, Х2 та дисперсії σ1 та σ2 деякого критичного параметра надійності для
моментів t1 та t2, відповідно t1 >> t2.
Вираз (3) характеризує коефіцієнт коваріації процесу деградації. Різні приклади таких
процесів наведені в додатках ГОСТ 27.005-97.
Оцінки параметрів розподілення μ та ν деградації визначають наступним чином.
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Параметр масштабу μ є зворотним до середньої швидкості процесу деградації
параметру надійності Х, а параметр форми ν дорівнює коефіцієнту варіації або швидкості
його зміни за часом.
Для вказаних марківських законів вирази з визначення параметрів μ та ν мають
подібний вигляд:
(4)
=
,
̃
̃ ,
(5)
де Х0 , Хк – початкове та граничне значення параметрів процесу деградації деякої системи,
які повинні надаватись у погодженні з Виробником.
Далі визначають основні статистичні характеристики та моменти не менш ніж для
двох конкуруючих марківських розподілень, наприклад DМ та DN.
Як вказує ГОСТ 27.005-.97 ―Моделі відмов‖, функція розподілення (рис.2), яку
використовують у якості моделі відмов, дозволяє вирішувати наступні питання по
розрахунках показників: безвідмовності відновлюваних систем на довільний інтервал або
момент; довговічності (терміну служби); комплексних показників надійності; норм запасних
частин; планування випробувань та ряд інших важливих завдань.

Рис.2. Зміна щільності появи відмов за часом (напрацюванням зразку),
побудована для випадку дифузійного монотонного закону
ГОСТ припускає проводити розрахунки для випадків використання як даних вибірок,
так і даних по визначенню фізичної сутності процесів. У додатках наведені приклади
основних процесів деградації.

Рис.3. Графік зміни за часом (напрацюванням) функції імовірності роботи та надійності для
дифузійного немонотонного закону
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Функція імовірності (рис.3) відображує імовірність роботи зразка впродовж деякого
часу та дозволяє оцінити безвідмовність роботи R(t).
Інтенсивність відмов є комплексним показником. (рисунок 4). Вона містить
інформацію про густину та функцію розподілення. Встановлено, що для дифузійних
процесів ця інтенсивність має немонотонний характер та відповідає емпіричному характеру
інтенсивності відмов.

Рис.4. Графік інтенсивності відмов на протязі часу експлуатації
Розрахунок закінчують статистичною перевіркою конкуруючих гіпотез законів
розподілень, враховуючи данні по моментах вищих порядків для більш важливого,
розташованого зліва ―хвосту‖ вибірки. Враховуючи спектр задач, можна прийняти
монотонний та немонотонний закони. Кращим вважають такий, для якого данні теорії краще
збігаються з досліджуваними.
Висновки.
Запропонована методика може бути поширеною для розрахунків ПН інших технічних
систем. Важливим є обґрунтований вибір критерію відмов, котрий для критичних систем
військової автомобільної техніки повинен мати чітке визначення. Слід враховувати
попередній досвід та складати бази даних щодо надійності аналогів відповідних зразків.
Рекомендовані ГОСТ два параметричні марківські процеси мають фізичне
обґрунтування та дозволяють вирішувати питання по розрахунках показників:
безвідмовності відновлюваних систем на довільний інтервал або момент; довговічності
(терміну служби); комплексних показників надійності; норм запасних частин; планування
випробувань та інші.
Підготовлена програма розрахунку ПН технічних систем з використанням
статистичних функцій електронних таблиць.
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EVALUATION OF THE RELIABILITY OF MILITARY EQUIPMENT
WITH A LIMITED NUMBER OF SAMPLES
S. Moskalets, V. Zhyrnyi, S. Kuzin, A. Rudyk
An important task of research of military equipment is the collection, processing and analysis of information
about the technical condition and reliability. The performance of a combat mission and the lives of people directly
depend on these technical characteristics.
In the available regulatory and technical documentation, reliability is defined as the property of the object to
maintain over time within the established limits the values of indicators that characterize the ability to perform the
required functions in the specified conditions of use, maintenance, repair, storage and transportation.
Reliability, according to the requirements of DSTU, is a complex property that includes the properties of
faultlessness, maintainability, durability and preservation. NATO members already use seven reliability parameters.
The issue of ensuring the required level of reliability is constantly addressed by a number of authors, which is
presented in a wide range of scientific papers. Thus, to maintain the high technical condition of aviation equipment, the
assessment of its real level is considered as a set of a large number of individual systems and subsystems with the
allocation of their indicators with subsequent careful examination of the weakest ones. The division into separate
systems of complex objects allows increasing the overall level of reliability. An object is understood both as an element
and an arbitrary non-redundant system, which is represented by single implementations of parameters that determine
its weakest components.
For degradation processes that are caused by aging, wear, cyclic and other types of mechanical loads, two
parametric Markov models of random processes are better suited: diffusion monotonic and nonmonotonic laws. The
parameters of scale and form of their distributions are determined.
The proposed technique can be widely used to calculate the reliability parameters of other technical systems. It
is important to make a reasonable choice of failure criteria, which must be clearly defined for critical systems of
military vehicles. Previous experience should be taken into account and databases on the reliability of analogues of the
relevant samples should be compiled. The program of reliability parameters calculation of technical systems with the
use of statistical functions of electronic spreadsheets is elaborated.
Keywords: reliability, reliability parameters, distribution function, reliability criterion, statistical data,
prediction model.
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Москалець С.В., Жирний В.А., Рудик А.В., Артикула А.Г. Державний науково-дослідний
інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ОСКОЛКОВО-ФУГАСНОЇ БОЙОВОЇ
ЧАСТИНИ РАКЕТИ РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ МЕТОДОМ
Розглянуто та проаналізовано вплив ефективності дії осколково-фугасної бойової частини ракети із
урахуванням її характеристик та можливого відносного положення щодо цілі. Проведені розрахунки.
Зроблений аналіз та висновки.
Ключові слова: бойова частина, ефективність, ракета, імовірність.

Постановка проблеми. Бойове спорядження озброєння характеризують групами
технічних та експлуатаційних характеристик, кожну з яких відповідно поділяють на окремі
показники. До таких відносять ефективність дії, діапазони використання, бойова
спроможність, надійність, стійкість до впливу зовнішніх умов, безпеку експлуатації,
технологічність, рівень стандартизації та уніфікації, інші. Ракета, як довільний об’єкт
військової техніки має систему характеристик основних показників її можливостей. Поділ на
характеристики достатньо умовний через те, що деякі одночасно можуть належати кільком
групам.
Під ефективністю дії бойової частини (БЧ) ракети розуміють величину збитків, які
зможе принести вибух в умовах бойового використання.
Ступінь пошкоджень під час дії на ціль вибуху є об’єм та тип робіт по відновленню.
Таке визначення призводить до наступних трьох ступенів пошкоджень [1].
1. Малі пошкодження, які можуть бути відновлені діями екіпажу.
2. Вивід з ладу – необхідно залучати дії спеціалізованих ремонтних підрозділів на
термін не менше доби.
3. Знешкодження цілі – потрібна лише евакуація.
На основі цих понять приймаются відповідні типи знешкоджень: С,В, А.
Ефективність залежить від:
─ властивостей БЧ;
─ характеристик цілі з урахуванням опору оболонки дії вибуху, взаємного розташування БЧ;
─ швидкості та кута зустрічі із перешкодою в момент вибуху.
Визначення ефективності БЧ під час випробувань оцінюють комплексом
характеристик, наприклад: імовірністю знешкодження, запалювальною дією, питомим
імпульсом та надлишковим питомим тиском ударних хвиль та ін.
Результати дії вибуху по заліковій цілі оцінюють наступними методами:
експериментально в умовах мішені, аналітично по побудованій математичній моделі,
розрахунково-експериментальний метод, що враховує елементи методів, названих вище.
Використання того або іншого методу залежить від особливостей конструкції БЧ,
характеру цілей та їх тактико-технічних характеристик (ТТХ), умов бойового використання.
Основними факторами ураження осколково-фугасної БЧ є ударна хвиля, яку
характеризують питомим тиском на її фронті та питомим імпульсом, а також уламки, які
рухаються з високою швидкістю. Крім того, слід врахувати потрапляння цих уламків у
вразливі елементи цілі, їх запалювальну дію та можливу ініціацію вибуху.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Подібну тематику розглянуто в роботах
[1], [2] та матеріалах, викладених в мережі Інтернет [4], [5].
Актуальність дослідження. Метою роботи є оцінка ефективності бойової частини
осколково-фугасної дії шляхом моделювання та аналізу дії вражаючих факторів.
© Москалець С.В., Жирний В.А., Рудик А.В., Артикула А.Г., 2020
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Для досягнення мети використаний розрахунково-експериментальний метод. В якості
вихідних даних слід приймати типові характеристики цілі та БЧ ракети, данні ГОСТів
(В.25.798-83 та В.25.802-83 ―Боеприпасы. Методы экспериментального определения
характеристик та параметрів ―уламковості й фугасності‖) та інших джерел [1], [2], [3].
Основна частина. Для досягнення мети створений алгоритм, розроблена програма,
проведені розрахунки та зроблені висновки.
Через незалежну вражаючу дію на ціль декількох факторів, їх сумарний вплив можна
оцінити імовірністю враження:
Рсум=Рф+Рул ,
(1)
де імовірності відповідають діям: Рф – фугасної, Рул – уламкової.
(2)
Рул = ∑
,
де РВЕ – імовірність ураження вразливих елементів.
Розглянемо вплив на ефективність окремих факторів.
У якості вихідних даних розрахунків повинно бути заданим:
1) орієнтовна відстань від місця вибуху до цілі із урахуванням напрямку підльоту
ракети;
2) маса та склад бойової речовини та тієї, яка утворює основну частину уламків.
Еквівалентну масу заряду вибухової речовини (ВР) Мекв визначають:
Мекв =(МЗ+МАО)•Кŋ,
де МЗ – маса заряду ВР; МАО – маса активної оболонки;
3) коефіцієнт Кŋ наповнення та складу ВР визначають
Кŋ=МЗ /Мзаг,
де Мзаг – загальна маса;
4) середнє число уламків, яке умовно поділяють на групи;
5) число вагових груп уламків (доцільно j≤5 не більше). Закон подрібнення оболонки
на уламки, в свою чергу, призначають для трьох зон: передньої, середньої та хвостової;
6) середній напрямок потоку уламків та кути
, що прийняті границями між зонами
кожної з груп;
7) кількість пробоїн на одиниці площі мішені у функції відстані . Ці данні
отримують експериментально в умовах полігону;
8) початкові швидкості руху уламків у кожній зоні. Згідно закону збереження
імпульсу руху до та після вибуху отримують:
 j m j V'  cos 
(3)
VR =
,
mR
де
– значення кута між віссю ракети та траєкторією руху групи уламків,
– швидкості руху групи уламків та ракети.
Виконання рівняння (3) обумовлює переважний напрям розльоту уламків в бік руху
ракети, крім того, повинні виконуватися наступні умови:
кут знаходиться в межах
із заданим законом розподілення;
загальна маса уламків ∑
– (МЗ+МАО);
9) інтегральний закон розльоту уламків: задається у вигляді ламаної лінії, що
складається з j відрізків:
де

– коефіцієнти кута розльоту уламків.
10) коефіцієнти балістики
та опору форми уламка;
11) розміри цілі та міделева площа вразливих елементів.
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Для оцінки фугасної дії на ціль, що розташована над рівнем землі на деякій висоті, її
вважають ураженою за умови впливу ударної хвилі (УХ) більше від обумовлених значень.
Дію УХ, що описують у функції відстані до цілі та маси ВР.
Руйнування оцінюють добутком надлишкового тиску та питомого імпульсу
(рис.1) [2]:
(4)
де
– деяка константа;
(
) – надлишковий тиск на фронті УХ, максимальне значення
надлишкового тиску для різних вибухових речовин (ВР) визначають залежністю [3]:
∑

,

де

– відстані від цілі до центру вибуху;
– тротиловий еквівалент ВР;
коефіцієнти:

.

–
{
де

⁄

,

–

– питомі кількості теплоти вибуху вибухової речовини (ВР) та тротилу.
Значення питомого імпульсу фази стиску ВР розраховують за виразом:
І пит  А 

( М екв )
R

де значення коефіцієнтів А, α залежать від складу ВР, ваги заряду, висоти підриву відстані
визначають в умовах полігону.
Критичні значення тиску на фронті УХ приймають у відповідності з вихідними
даними, а наведені вище рівняння рішають сумісно.
Отже, імовірність ураження від фугасної дії заряду Рф визначають:
Рф

(5)

{

,

де значення
критична відстань до цілі.
Характер значень пошкоджень залежить від значень надлишкового тиску, для випадку
будівельних конструкцій наведений у таблиці 2 [1] та на рисунках 1 та 2.
Таблиця 1
Залежності типу руйнувань від значень надлишкового тиску
Зона руйнування
Значення надлишкового тиску
Повне руйнування
Сильні руйнування
Середні руйнування

Більше 50
30-50
20-30
Приклади руйнування будівельних конструкцій
Руйнування цегельних та блочних стін
30
Руйнування покриттів
15
Руйнування перегородок та віконних рам
12
Часткове руйнування остеклення
До 7
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Рис.1. Залежність добутку

від відстані МВР та маси заряду МЗ

Рис.2. Зміна ймовірності враження цілі у функції відстані

до неї

Визначення ефективності знешкодження цілі від уламкової дії БЧ описують
сукупністю положення розташованих j агрегатів, кожен з яких характеризують коефіцієнтом
заповнення, кутом нахилу, типом втрат. Для порушення нормального функціонування цілі
достатньо одного уламка, що здатний пробити обшивку агрегату.
Знешкодження цілі при попаданні у вразливі елементи відбувається за одночасного
виконання декількох умов: влучення в дану область; долання оболонки та ще деяка
додаткова (ініціація вибуху або запалювання).
Це можна описати добутком ймовірностей:
Рул=РВЦ·РПр·РІН(З),
(6)
де імовірності: РВЦ – влучення в ціль, РПр – пробиття оболонки та РІН(З) – ініціювання або
запалювання.
Однією з характеристик ефективності БЧ керованих ракет з відомою площею
знешкодження (ПЗ) осколково-фугасної дії є приведена зона цілі, котру із урахуванням кута
підльоту ϑ визначають за виразом:
∑ ,
де - приведена зона знешкодження;
Імовірність влучання дорівнює відношенню тілесних кутів:
РВЦ

(7)

,
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де тілесні кути визначають за подібними залежностями:
.
Влучення в мішень оцінюють за кількістю пробоїн
відстані
для всієї площі.
Отже РВЦ

в мішені, розташованій на

, а імовірність влучання визначають:

РВЦ

{

.

(8)

Конфігурація, розміри зон та положення цілі визначаються товщиною корпусу
оболонки, наявністю слабких агрегатів, розташуванням та ін.
Механічну дію уламків характеризують граничною товщиною пробиття оболонки та
визначають за виразом:

,

(9)

де

– маса уламка, кг;
– густина матеріалу, кг/м3;
– швидкість враження цілі, м/с;
– прискорення вільного падіння;
– коефіцієнт, що враховує вплив форми уламків та швидкості
іх зіткнення з
оболонкою (рисунок 3) ;
– визначені експериментально коефіцієнти, що характеризують матеріал оболонки.

Рис.3. Залежність коефіцієнту форми уламка у функції швидкості руху
Врахування зниження ймовірності знешкодження при малих кутах зустрічі з ціллю
здійснюють коефіцієнтами
. Де найменше
та найбільше
значення кутів зустрічі з оболонкою залежить від матеріалу (рис.4):
{

.
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Рис.4. Залежність коефіцієнту К кута зустрічі з перешкодою
Ймовірність знешкодження вразливої площі цілі пробивною дією уламка визначають:
РПр

{

(11)

,

де

– товщина еквівалентної перешкоди, та по усіх j елементах.
Запалювальну дію уламків оцінюють по влученню в бак та пробиттю його стінки або
згідно ймовірності за залежністю:
(12)
РВ

{

,

або РВ
При їх невиконанні, приймають 0 та 1 відповідно.
Значення критичної швидкості χ визначають згідно:
де середній мідель уламка ̅

√̅,
.

(13)

При потраплянні уламка у пароповітряну фазу Рвиб РВ.
Вказані залежності (11-13) вірні за умови
кг;
та
.
Ймовірність Рін ініціювання зарядів ВР при потраплянні одиночного сталевого уламка
приймають рівною:
(14)
Рін
.
Для нижнього та верхнього діапазонів ймовірність ініціювання Рін приймають
відповідно рівною 0 та 1 (рис.5).
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Рис.5. Залежність ймовірності ініціювання Рін
Тут швидкість

, при якій відбувається ініціювання зарядів ВР з імовірністю

Рін =
(
а втрату швидкості визначають

)

;

де

(15)

,

,

– швидкість уламка, що забезпечує ініціювання ―голого‖ заряду з Рін
;
– дюралевий еквівалент сумарної товщини оболонки заряду та екрана (для сталевих
);
⁄
– коефіцієнт, що враховує вплив кута наближення α уламка до оболонки за
умови
.
Наведені вирази (1-15) вважають вірними за умов: вибухова речовина ТГ-40/60 або
ТГ-30/70;
кг;
та
.
Висновки.
Аналіз дії вражаючих факторів можна здійснити розрахунково-аналітичним методом
та подальшим моделюванням їх дії.
Ефективність дії бойової частини оцінена імовірністю ураження цілі. Найбільш
раціонально здійснювати це шляхом зменшення відстані до вибуху за рахунок підвищення
точності. Іншими шляхами є підвищення потужності, або конструктивно – кількістю
уламків. Це збільшує імовірність дії усіх вражаючих факторів. Саме тому світовою
тенденцією є розвиток високоточної зброї.
Необхідно вказувати експериментальні дані по кількості пробоїн одиниці площі для
заданої відстані та характеристики бойової частини ракети.
Імовірність оцінки дії уламків потребує уточнення характеристик бойової частини,
характеристик положення вразливих місць цілі та кута підльоту ракети.
Доцільно траєкторію підльоту ракети виконати керованою із урахуванням
модульності компоновки ракети. Це зменшує витрату боєприпасів та підвищує ефективність
БЧ.
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METHOD OF DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF A MISSILE’S BLAST-FRAGMENTATION
WARHEAD BY USE OF COMPUTATIONAL METHOD AND EXPERIMENT
S. Moskalets, V. Zhyrnyi, A. Rudyk, A. Artikula
Armaments are characterized by groups of technical and operational characteristics, each of which is divided
into separate indicators. These include effectiveness, ranges of use; combat capability, reliability, operational safety.
Under the effectiveness of the missile’s warhead it shall be understood the amount of damage that can cause an
explosion in combat environment.
The aim of the work is to evaluate the effectiveness of the blast-fragmentation warhead by modeling and
analyzing the damaging of injurious effects.
Primary blast-fragmentation warhead effects are a shock wave, which is characterized by a specific air
pressure on its front and a specific impulse, as well as fragments that move at high speed.
Determining the effectiveness of target neutralization by the fragmentation effect of the warhead is described
by a set of positions of the j units, each of which is characterized by the fractional volume, the angle of inclination, the
type of losses.
Due to the independent impact on the target of several effects, their whole impact can be estimated by the total
probability of individual injurious effects.
The effectiveness of warhead is assessed by the probability of hitting the target. It is most rational to achieve
the goal by reducing the distance to the explosion while increasing accuracy. This is a global development trend.
Other ways are either to increase its explosive power or structurally - the number of fragments.
It is necessary to indicate experimental data on the number of holes per unit area for a given distance and
characteristics of the warhead of the missile.
Assessing the probability of the debris impact requires clarification of the characteristics of the warhead, the
characteristics of the vulnerable spots of the target and the angle of the missile approach.
It is advisable to make the trajectory of the missile approach guided, taking into account the modularity of the
configuration. This reduces ammunition consumption and increases the efficiency of the warhead.
Keywords: warhead, effectiveness, missile, probability.
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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 в добре змащуваних закритих передачах. Виявлені причини
зношування і заїдання зубців по їх бічних поверхнях, задирів та руйнувань в 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 треба 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 з запуском двигуна і виходом його на режим, а також з 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  t ф і / Т і
де t 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 з запуском двигуна і виходом його на режим, а також з 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].
В більшості випадків експлуатації спостерігалися руйнування зубчастих коліс
головних редукторів ВР-8А вертольотів Ми-8 та його модифікацій [5].
В таблицях 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.
Таблиця 1
Типи вертольотів, їх напрацювання і причини появи втомних тріщин
в зубчастих колесах редуктора
№
п/п
1
2

Тип
вертольоту
Ми-8
Ми-8

Напрацювання,
год./п.ос. ремонту
4486/18
6242/73

Вид пошкодження
Статична кутова тріщина
Статична наскрізна тріщина

Розмір вогнища,
мм
4
2

3

Ми-8

6686/458

Статична тріщина від отвору

2,5

4

Ми-8

5109/918

Окисні плівки в центрі зуба

-

5

Ми-8 МТВ

740

Окисні плівки

Таблиця 2

Приклад параметрів зубчастого колеса, втомні руйнування
якого мали місце під час експлуатації
Ведуче гелікоїдальне
зубчасте колесо першої
Параметри
ступені редуктора
ВР-8А
Число зубців

95

Модуль, мм

4,5

Діаметр кола колеса, мм

454
-1

Частота обертання колеса, хв

4200

Обертовий момент, Н  м

2510

Час напрацювання між ремонтами, год.

1000

При напрацюванні редуктора вертольоту в експлуатації більше 10000 годин число
циклів навантаження кожного зуба колеса за умови його входження в контакт за кожний
оберт складає 109 циклів.
У 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].
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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
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 редукторів 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 випадка вогнища розташовувалися в частині ободу колеса біля зубців, 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.
В обох 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 в зламах зубчастих коліс ясно виднілися втомні
макролінії, відстань між якими зростала в напрямку розвитку руйнування (рис.3). Найбільш
помітна ця закономірність у западин зуба, де виникають максимальні розтягуючі
напруження. По межі зламу втомні лінії викривлені, і закономірність їх формування вказує
на утворення блоку параметрів рельєфу у вигляді самої тонкої лінії і згладженого рельєфу
між ними. Описана закономірність притаманна розвитку тріщин на всіх дільницях зламу.
Відстань між втомними лініями і ширина самих ліній збільшуються в напрямку розвитку
тріщини від обода до маточної частини.
Еквівалентний рівень напружень в зубчастих колесах не перевищує 300 МПа в таких
зонах, де може мати місце найбільш 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 [6].
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% відбраковуються по
причині 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
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нерівностей робочих поверхонь зубців у вигляді дрібного ―висипу‖, потім поступово зникає і
тому не являє собою небезпеки для подальшої експлуатації зубчастих коліс. 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.

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 коліс 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 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
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жорсткістю; виборки зазорів у з’єднаннях, що визначають взаємне розташування зубчастих
коліс; нерівномірного зношування зубців з’єднання зубчастого колеса з валом при
несиметричному розташуванні зачеплення і з’єднання колеса; незадовільного взаємного
розташування зношених дільниць зубців раніш експлуатованих зубчастих коліс [5].
Чим більша концентрація навантаження по довжині зубців, тим більш зосереджений
характер мають виникаючі при цьому контактні руйнування. В більшості випадків контактні
руйнування такого виду розташовуються у 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 в 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 коліс 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, 8].
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 дільниці зуба,
починаючи від поперечних шліфувальних тріщин [1]. При зміцненні зубців тільки по бічних
дільницях залишкові напруження стиску у торців зубців різко знижуються, а в процесі
експлуатації іноді виникають сколи матеріалу на профільних крайках зубців [1, 9].
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
ребра в полюсній частині і поглиблення в основі зубців. У коліс з фланкованими голівками
зубців, у випадку збільшеної величини фланка, при вершинні дільниці 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,
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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 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, 8].
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) [8], зупинок і особливо з причини
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 якби 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 щарів матеріалу деталей,
деформація, тиск, швидкість ковзання, температура, а також теплофізичні характеристики
мастильних і конструкційних материалів, 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.
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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, вириву
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.
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. В
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 у складеному вузлі. У зубчастих коліс з нешліфованими
після загартування перехідними дільницями зубців, але шліфованими по їх бічних поверхнях
з врізанням крайки шліфувального круга в тіло зуба, втомні руйнування зубців можуть
відбуватися по місцю переходу шліфованої дільниці зуба до нешліфованої. Такі руйнування,
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зокрема, виникають тоді, коли місце переходу від шліфованої дільниці зуба до нешліфованої
розташовується дуже близько до поверхні западин, а радіус кривини шліфованої дільниці в
місці його виходу на нешліфовану поверхню суттєво менше радіуса кривини перехідної
дільниці (рис.5).

Рис.5. Руйнування зуба від втоми:
А – точка виникнення втомної тріщини;
АВ – лінія розвитку тріщини;
ВС – область доламування зуба
У зубчастих коліс 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.
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 рисунку 6 [10].

Рис.6. Типове пошкодження робочих поверхонь швидкохідних зубчастих передач:
а) локалізація задирів на цементованому зубчастому колесі;
б) розподіл напружень в елементах зуба приводного колеса
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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 коліс, внутрішня поверхня обода у яких є
доріжкою кочення вбудованого роликового або голчастого підшипника. Первинні втомні
руйнування таких зубчастих коліс, звичайно, пов'язані з наявністю на внутрішній поверхні
обода шліфувальних прижогів. Вторинні втомні руйнування зустрічаються у сателітів з
конструктивно неправильно вбудованими в них дворядними голчастими підшипниками.
Виникнення резонансних коливань у 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 відстає 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 (12Cr–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]. По умовах роботи зубчастого колеса його регулярне
глобальне навантаження відноситься тільки до повного циклу запуску і зупинки редуктора
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або розвантаження вертольоту в польоті, що в розглядуваному випадку відповідає циклу
роботи вертольоту за один політ. Тому, кількість виявлених втомних ліній відповідає
кількості польотів вертольоту.
По умовах 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 Ми8 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
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.
В 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
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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)

Рис.9. Руйнування проміжної шестерні № 9 редуктора ВР-14 вертольту
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 в 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.
розглянуто види контактних та втомних руйнувань, зумовлених різними причинами.
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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 коліс 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 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.
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
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.
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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 weel, 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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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ОЦІНЦІ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОЖИЛЬНИХ
СИМЕТРИЧНИХ КАБЕЛІВ ПАРНОЇ СКРУТКИ
ДЛЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
У статі запропоновано варіант методичного підходу при оцінці характеристик багатожильних
симетричних кабелів парної скрутки для систем цифрового зв’язку. Наведено перелік сучасних міжнародних
стандартів, які визначають загальні вимоги до кабелів зв’язку, перевірки вимог з живучості та стійкості до
зовнішніх факторів, проведення перевірок конструктивних та електричних характеристик. Розглянуто
можливості оптимізації процесу оцінки характеристик кабелю за рахунок використання сучасних
автоматизованих вимірювальних систем, що значно скоротить час і витрати на проведення оцінки.
Ключові слова: методика оцінки, оцінка характеристик, кабель зв’язку, системи цифрового зв’язку.

Постановка проблеми. Впродовж останніх років Збройні Сили України зробили
великий крок вперед у напрямку впровадження цифрових систем передавання та комутації
інформації у систему зв’язку і автоматизації, розробці нових апаратних зв’язку до складу
яких входять сучасні цифрові засоби зв’язку: радіо, транкінгового радіорелейного,
тропосферного, супутникового і проводового.
У зв’язку з переходом військ зв’язку на сучасні цифрові засоби передачі і обробки
інформації виникла потреба у розгортанні і розвитку локальних мереж зв’язку для передачі
цифрової інформації.
Штатно-табельні кабелі зв’язку, які є на озброєнні Збройних Сил України, за своїми
термінами експлуатації (зберігання) виявилися непридатними до подальшого використання,
а їх тактико-технічні характеристики не дозволяли організувати передачу цифрової
інформації, внаслідок чого виникла потреба у забезпеченні військ зв’язку багатожильним
симетричним кабелем для організації систем цифрового зв’язку.
Підприємствами промисловості України виготовляються багатожильні симетричні
кабелі, за допомогою яких можливо організувати передачу цифрової інформації.
Проте, для потреб Збройних Сил України, внаслідок необхідності експлуатації кабелів
зв’язку в жорстких польових умовах впродовж року та прокладання в ґрунті, підвішуванні на
опорах, використання в умовах 100% вологості, до них висуваються підвищені вимоги щодо
живучості та стійкості до кліматичних факторів зовнішнього середовища, стійкості до
впливу механічних факторів, захищеності від електромагнітного впливу.
Актуальність дослідження. Авторами статті пропонується варіант методичного
підходу до оцінки характеристик багатожильного симетричного кабелю парної скрутки
відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів, що діють на сьогоднішній
день. Актуальність теми полягає у відсутності подібних методичних матеріалів з цього
питання.
Основний матеріал досліджень. У ході дослідження проведено аналіз діючих
нормативно-правових актів з питань вимог до кабелів зв’язку, методів оцінки і розрахунків їх
характеристик. За результатами аналізу встановлено, що для оцінки характеристик
багатожильного і симетричного кабелю зв’язку можуть використовуватися стандарти
Міжнародної електротехнічної компанії, а також Національні стандарти України і
міждержавні стандарти, що розроблені на їх основі [1,2,9-15].
Характеристики (властивості) кабелю, які підлягають оцінці, пропонується умовно
поділити на наступні шість груп (Рис.1):
© Руденко О.В., Доманов І.О., Кравченко В.С., 2020
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І група – конструктивні
характеристики
(конструкція,
масо-габаритні
характеристики, маркування, упаковка);
ІІ група – електричні характеристики;
ІІІ група – характеристики стійкості до впливу кліматичних факторів зовнішнього
середовища;
ІV група – характеристики стійкості до впливу механічних факторів;
V група – характеристики передачі і пропускної спроможності;
VІ група – характеристики стійкості і надійності.

Рис.1. Характеристики (властивості) кабелю, що підлягають оцінці
Під час перевірки конструктивних характеристик пропонується перевіряти
відповідність конструкції, конструктивних розмірів та матеріалів елементів, масо-габаритних
характеристик, маркування і упаковки (Рис.2) згідно вимог пп. 5.1-5.15 [1], [2], [3].

Рис.2. Конструктивні характеристики кабелю
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Під час оцінки електричних характеристик на відповідність заявленим розробником
значенням тактико-технічних характеристик доцільно перевіряти наступні характеристики
кабелю (Рис.3):
електричний опір струмопровідних жил згідно вимог п. 5.1 [4];
електричний опір екрану згідно вимог [5];
омічна асиметрія жил у парі згідно вимог п. 7.3 [2];
електричний опір ізоляції згідно вимог п. 5.3 [4];
випробувальна напруга між жилами, жилами і екраном згідно вимог [5];
електрична ємність кабелю згідно вимог п. 5.4 [4];
загасання кабелю згідно вимог п. 6.3.3.2 [2];
перехідне загасання між парами на ближньому кінці (NEXT) згідно
вимог п. 6.3.3.5 [2];
сумарне перехідне загасання між парами на дальньому кінці (PS NEXT) згідно
вимог п. 6.3.3.6 [2];
захищеність між парами (ELFEXT) згідно вимог п. 6.3.3.6 [2];
сумарна захищеність між парами (PS ELFEXT) згідно вимог п. 6.3.3.6 [2];
зворотні втрати (RL) згідно вимог п. 6.3.11 [2].

Рис.3. – Електричні характеристики кабелю
Основними характеристиками стійкості кабелю до впливу кліматичних факторів
зовнішнього середовища (Рис.4) є:
стійкість до підвищеної температури середовища згідно вимог п. 9.2 [3];
стійкість до зниженої температури середовища згідно вимог п. 8.1 [3];
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стійкість
до
впливу
підвищеної
вологості
повітря
згідно
п. 6.5.13 [2];
стійкість до впливу сонячного випромінювання згідно вимог п. 6.5.10 [2];
стійкість до впливу пилу та піску згідно вимог [2];
нерозповсюдження горіння згідно вимог [8].

вимог

Рис.4. Характеристики стійкості до впливу кліматичних факторів
До характеристик стійкості кабелю до впливу механічних факторів (Рис.5) слід
відносити:
стійкість до розтягування згідно вимог п. 9.2 [2] або ІЕС 60794-1-2;
стійкість до роздавлювання згідно вимог п. 3.3.6 [7];
стійкість до ударів згідно вимог п. 8.5 [3];
стійкість до багатократного перегину п. 6.4.11 [2];
стійкість до циклічних вигинів згідно вимог п. 6.4.10 [2].

Рис.5. Характеристики стійкості до впливу механічних факторів
Для перевірки значень швидкості передачі даних, яку може забезпечити кабель,
потрібно під час випробувань розгорнути локальну обчислювальну мережу з використанням
різних довжин кабелю та провести обмін інформацією між автоматизованими робочими
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місцями у вказаній мережі з фіксацією отриманих результатів швидкості обміну даними за
допомогою
спеціального
програмного
забезпечення,
наприклад
IPerf
(https://github.com/esnet/iperf).
Перевірку характеристик стійкості і надійності щодо циклів прокладання,
мінімального наробітку, закладання в грунт, підвішування на опори тощо, у зв’язку з
обмеженим часом проведення випробувань та великою трудоємністю, доцільно провести в
ході підконтрольної експлуатації.
При
проведенні
випробувань
кабелю
розподільчого
мережевого
КРМ 4×2×0,52, виробництва ПАТ ―Одеський кабельний завод ―Одескабель‖, були розроблені
програма і методики перевірки його основних тактико-технічних характеристик, які
охоплювали вказані вище властивості.
Обсяг часу, необхідний для виконання всіх перевірок, відповідно до розроблених
методик, був визначений у кількості 10 робочих днів (при наявності не менше трьох
дослідних зразків кабелю).
В ході проведення практичної частини випробувань встановлено можливість
оптимізації процесу вимірювання електричних характеристик кабелю за рахунок скорочення
вдвічі часу і працевитрат за рахунок використання системи автоматичної вимірювальної
АЕSA 9500 виробництва Швеції (система АЕSA 9500).
Система АЕSA 9500 забезпечує відображення результатів вимірювання у графічному і
табличному вигляді із можливістю їх збереження на жорсткому диску електронної
обчислювальної машини або іншому носії інформації. Можливість графічного відображення
результатів вимірювання наглядно демонструє їх відповідність або невідповідність
заявленим значенням, яке також відображене на графіку. У випадку критичного відхилення
отриманого результату вимірювання від встановленого значення такий результат
автоматично виділяється шляхом підкреслювання у табличному вигляді, що значно
полегшує аналіз результатів вимірювання.
В ході проведення випробувань за допомогою системи АЕSA 9500 було перевірено на
відповідність заявленим значенням десять з дванадцяти електричних характеристик кабелю.
На проведення вимірювань значень електричних характеристик кабелю, з використанням
системи АЕSA 9500, було витрачено близько 30 хвилин. Для вимірювання значень
електричних характеристик кабелю традиційними методами і проведення необхідних
розрахунків, згідно Програми і методик випробувань, було необхідно близько 8 годин.
На двох прикладах, а саме: вимірювання загасання випромінювання Ас, (Attenuation)
та перехідного загасання між парами на ближньому кінці (NEXT) наглядно продемонструємо
ефективність використання системи АЕSA 9500 при вимірюванні електричних
характеристик кабелю.
Згідно вимог міжнародного стандарту МЕК 61156-1:2009 вимірювання загасання
випромінювання Ас, (Attenuation) традиційним методом проводиться при нормальних
кліматичних умовах за методом ―триаксиальної лінії‖.
Перед проведенням перевірки необхідно зібрати схему відповідно до рисунку 6.
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Рис.6. Схема вимірювання загасання випромінювання Ас, (Attenuation)
Загасання випромінювання Ас, дБ, екранованого кабелю визначають за наступною
формулою:
Ас=аМ - аК +6,
(1)
де аМ – загасання між виходом генератора і входом приймача, дБ;
аК – загасання, яке вноситься з’єднувальними кабелями, ланцюгом узгодження,
адаптерами, підсилювачами потужності і атенюаторами при їх використанні у схемі
вимірювань та вимірюється при калібруванні, дБ.
Почергове вимірювання загасання
кожної пари кабелю проводиться окремо для
кожного значення частотної сітки. Отримані результати вимірювання перераховують на
довжину кабелю 100 м, враховують температурний коефіцієнт, після чого проводять
розрахунки значень загасання за формулою (1). Отримані результати фіксують і порівнюють
із заявленими значеннями загасання.
Використання системи АЕSA 9500 дозволяє провести вимірювання без використання
окремих приладів: генератора сигналів і вимірювального приймача. Вимірювання значень і
обробка результатів (перерахунок на довжину 100 м, врахування температурного
коефіцієнту, розрахунки за формулою) проводиться системою автоматичною
вимірювальною АЕSA 9500 в автоматичному режимі, що підвищує їх достовірність і значно
скорочує час проведення вимірювань. Результати розрахунків у графічному вигляді (Рис.7) і
числові значення (таблиця 1) результатів вимірювання виводяться на екран системи АЕSA
9500, одночасно, дублюються на екрані монітору персональної обчислювальної машини
(ПЕОМ) і зберігаються на жорсткому диску ПЕОМ.
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Рис.7. Результати вимірювання загасання за допомогою системи автоматичної
вимірювальної АЕSA 9500 у графічному вигляді
Таблиця 1
Результати вимірювання загасання за допомогою системи АЕSA 9500 у числових значеннях
Частота, МГц
Значення загасання, дБ
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Верхня межа
1,000
2,57
2,52
2,52
2,43
0,00
4,000
5,08
5,05
4,94
4,77
5,10
10,000
7,99
7,94
7,80
7,52
8,10
16,000
10,18
10,16
9,96
9,61
10,30
20,000
11,46
11,46
11,25
10,81
11,60
30,000
14,22
14,23
13,99
13,43
14,38
31,250
14,54
14,55
14,30
13,73
14,70
60,000
20,53
20,64
20,33
19,47
20,75
62,500
20,97
21,09
20,75
19,87
21,20
100,000
26,88
26,57
26,79
25,49
27,50
Для вимірювання перехідного загасання між парами на ближньому кінці (NEXT)
традиційним способом, згідно вимог міжнародного стандарту МЕК 61156-1:2009, необхідно
зібрати схему відповідно до Рис.8.
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Рис.8. Схема вимірювання перехідного загасання між парами на ближньому кінці, де
1 – генератор шуму;
2 – вимірювальний приймач;
3 – симетруючий трансформатор;
4 – вимірювальний кабель,
RC, RH - навантаження симетричною і несиметричною ланцюгів відповідно,
L – довжина кабелю, що вимірюється,
P1n, (U1n) - потужність (напруга) сигналу на ближньому кінці пари, що впливає,
P2n, (U2n) - потужність (напруга) сигналу на ближньому кінці схильної до впливу пари.
Перехідне загасання на ближньому кінці NEXT, дБ, визначається за формулою:
(2)
де

– потужність (напруга) сигналу на ближньому кінці пари, що впливає, Вт (В);
– потужність (напруга) сигналу на ближньому кінці пари, на яку здійснюється
вплив, Вт (В);
– номінальні хвильові опори пари, що впливає, і пари, на яку здійснюється вплив,
Ом.
Почергове вимірювання значень параметрів, необхідних для розрахунків перехідного
загасання, між всіма парами кабелю проводиться окремо для кожного значення частотної
сітки. Отримані результати вимірювання, за необхідності, перераховують на довжину кабелю
100 м, після чого проводять розрахунки значень перехідного загасання за формулою (2).
Отримані результати фіксують та порівнюють із заявленими значеннями перехідного
загасання.
З використанням системи АЕSA 9500 вимірювання перехідного загасання між парами
на ближньому кінці (NEXT) займає лічені хвилини і не потребує додаткових розрахунків.
Результати вимірювання перехідного загасання між парами на ближньому кінці (NEXT) у
графічному вигляді представлені на рисунку 9.
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Рис.9. Результати вимірювання перехідного загасання між парами за допомогою системи
автоматичної вимірювальної АЕSA 9500 у графічному вигляді
Результати вимірювання перехідного загасання між парами на ближньому кінці
(NEXT) у числових значеннях представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Результати вимірювання перехідного загасання між парами на ближньому кінці (NEXT) у
числових значеннях за допомогою системи автоматичної вимірювальної АЕSA 9500
Частота,
Значення перехідного загасання між парами на ближньому кінці, дБ
МГц
Пара 1-2 Пара 1-3 Пара 1-4 Пара 2-3 Пара 2-4 Пара 3-4 Нижня межа
1,000
77,44
90,66
84,56
88,62
96,96
77,86
0,00
4,000
69,88
73,92
90,90
74,95
73,34
76,19
56,30
10,000
62,21
74,70
69,27
64,27
71,41
59,37
50,30
16,000
59,58
67,70
67,57
64,86
58,56
54,79
47,20
20,000
62,99
68,85
65,55
62,87
57,03
56,36
45,80
31,250
58,74
69,76
55,64
59,93
51,62
60,22
42,90
62,500
50,25
61,13
59,07
53,39
45,66
51,71
38,40
100,000
45,37
58,50
50,56
46,70
46,97
43,15
35,30
Висновки. Використання вказаного вище методичного підходу на підставі вимог
сучасних діючих нормативно-правових актів дозволить якісно і в оптимальні строки оцінити
характеристики багатожильних симетричних кабелів парної скрутки для систем цифрового
зв’язку.
Використання сучасних засобів вимірювальної техніки дозволяє значно скоротити
часові показники і працевитрати при проведенні вимірювань.
Наведений у статті перелік характеристик кабелю, які підлягають оцінці, не є
вичерпним та може бути змінений чи доповнений у залежності від вимог замовника і
особливостей умов і середовища експлуатації кабелю.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Кабелі для цифрового зв’язку у високошвидкісних цифрових телекомунікаційних
мережах доступу парні/четвіркові багатожильні та симетричні кабелі для зовнішнього
прокладання. Частина 1. Загальні технічні умови (ІЕС 62255-1:2003, IDT): ДСТУ ІЕС
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TECHNICAL APPROACH IN EVALUATING OF THE CHARACTERISTICS OF MULTI-CORE
BALANCED NONQUADDED CABLES FOR DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
O. Rudenko, I. Domanov, V. Kravchenko
The article proposes a variant of the technical approach in evaluating of the characteristics of multi-core
balanced nonquadded cables for digital communication systems.
The list of modern standards of the International Electrotechnical Commission, and also the National
standards of Ukraine and the international standards which are created on their basis is presented. The proposed
standards define the general requirements for communication cables, offer verifying methods for the design, structural
dimensions, and materials of elements, marking and packaging. In addition, the provisions of these standards define the
methods of testing the electrical characteristics, survivability and resistance of the cable to climatic and mechanical
factors.
A list of proposed cable characteristics, i.e. electrical, survivability and resistance to environmental influences,
is sufficient to assess the cable for compliance with the stated requirements. The list of considered characteristics is not
exhaustive and can be supplemented or changed depending on requirements of the customer.
On the example of using the automatic measuring system AESA 9500 made in Sweden to measure electrical
characteristics, the possibilities of optimizing the process of evaluating the characteristics of the cable through the use
of modern automatically controlled measuring systems, which will significantly reduce the time and cost of evaluation
are considered.
The approach presented in the article to the evaluation of the characteristics of multi-core balanced
nonquadded cables for digital communication systems can be used during the testing of the cable planned for delivery
to the Armed Forces of Ukraine.
Keywords: technical approach, evaluation technique, evaluation of characteristics, evaluation of
communication cable characteristics, digital communication systems.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ НЕГАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИПРОБУВАННІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
У статті розкриваються погляди на мету і спрямованість негативних перевірок спеціального програмного
забезпечення, надається орієнтовний перелік питань, які рекомендовано перевірити із застосуванням техніки
негативного тестування з урахуванням положень нормативно-правових актів України та практичного досвіду в
області випробування програмного забезпечення. Запропоновані підходи з проведення негативного тестування,
пропонується врахувати при перевірці спеціального програмного забезпечення, яке встановлюється на
автоматизовані робочі місця пунктів управління Збройних Сил України, а також на озброєння та військову
техніку.
Ключові слова: програмне забезпечення, програмний продукт, спеціальне програмне забезпечення, тестування
програмного забезпечення, метод тестування програмного забезпечення, динамічне тестування, пошукове
тестування, тестування методом ‟чорної скриньки”, негативне тестування, техніка стресового тестування,
помилка програмного забезпечення, дефект програмного забезпечення, передбачення помилки.

Постановка проблеми. За статистичними даними програмні засоби, готові до
використання, містять від 5 до 50 помилок на тисячу рядків програмного коду. Їх мають
навіть ті програми, які вважаються всебічно перевіреними, позбавленими дефектів і
позиціонуються розробниками як цілком завершений якісний програмний продукт. Це
засвідчує, що програмне забезпечення (ПЗ) не зазнає належного випробування. Одночасно й
підтверджується загальне переконання фахівців у галузі тестування ПЗ, що всі помилки у
роботі програми виявити неможливо: ‟У міф про повне тестування вірять і деякі нещасні
тестувальники. Їх одвічно пригнічує відчуття провини, оскільки… все одно у програмах
залишаються помилки‖ [1, С. 40].
Основним способом перевірки якості ПЗ є його практичне тестування. Для цього
застосовуються як позитивні перевірки, що передбачають виконання ПЗ відповідно до
експлуатаційної документації (ЕД) і технічного завдання (ТЗ), так і негативні, що спрямовані
на перевірку працездатності ПЗ в нестандартних умовах і на виявлення помилок.
У науково-технічній літературі, що стосується сфери випробування програмних
продуктів, призначення тестування ПЗ збігається саме з метою негативних перевірок:
‟Тестування забезпечує виявлення (констатацію фактів) розбіжностей з
вимогами‖ [2, С. 12];
‟Головною задачею тестувальника є пошук та документування помилок‖ [1, С. 93];
‟Завдання тестування – визначення умов, за яких проявляються дефекти
системи …‖ [3, С. 4];
‟Під цим (тестуванням – прим. авт.) розуміють процес, під час якого виконується
програмне забезпечення з метою виявлення місць некоректного функціонування коду‖ [4];
‟Тестирование – это процесс исполнения программы с целью обнаружения
ошибок‖ [5, п. 1.2].
При чому, як засвідчує практичний досвід тестувальників, велику частку помилок у
роботі ПЗ виявлено саме під час негативних перевірок. Відтак, такому виду тестування
повинно підлягати все ПЗ, розробники якого зацікавлені у досягненні високої якості цих
програмних продуктів: від ПЗ загального та комерційного призначення до спеціального ПЗ
(СПЗ), що використовується, зокрема, у фінансовій, аерокосмічній та військовій сфері.
Техніка негативного тестування, як і решта способів випробування ПЗ, потребує
вмілого та досконалого планування самих перевірок. ‟Стратегія негативного тестування
© Скиба О.В., Троцик С.М., 2020
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ніколи не повинна нагадувати стрільбу навмання. Навпаки, плани тестування повинні бути
ретельно продуманими, несуперечливими, завершеними та ефективно забезпечувати
виявлення помилок‖[6, С.216].
Ця стаття присвячена питанням планування пошуку помилок у СПЗ під час його
тестування.
Актуальність дослідження.
Практика ведення збройної боротьби останніх десятиліть засвідчує, що обсяг даних,
які потрібно обробити для врахування всіх можливих чинників, котрі можуть вплинути на
хід протистояння, постійно зростає. І в той же час вимога оперативності, що висувається до
управління військами, потребує суттєвого зменшення термінів на обробку інформації, від
якої залежить прийняття рішень.
На стратегічному та оперативному рівнях це питання сплановано вирішити шляхом
створення єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України (ЗСУ), яка передбачає
об’єднання автоматизованих робочих місць (АРМ) пунктів управління у єдину мережу.
На тактичному рівні, намагаючись вирішити цю дилему, розробники сучасних та
модернізованих зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) все частіше оснащують їх
спеціальним обладнанням з СПЗ, що дозволяє їх інтегрувати в єдину інформаційну
(інформаційно-розрахункову) систему.
Як і ОВТ, програмна компонента має власні показники якості, зокрема,
функціональна придатність, надійність, захищеність, мобільність та інші, які повинні
відповідати своїм специфікованим вимогам.
Випробування цих аспектів повинно проводитися із застосуванням як позитивних, так
і негативних перевірок. Адже, як засвідчує досвід тестування, за результатами позитивних
перевірок якість програми може оцінюватися достатньо високо, проте негативне
випробування ПЗ, зазвичай, надає зовсім протилежну оцінку.
Відтак, негативні перевірки особливо чутливі та важливі для СПЗ, що застосовуються
для управління ОВТ, оскільки їх помилки можуть мати вкрай негативні наслідки.
Зв’язок авторського доробку з практичними завданнями
Відповідно до положень нормативно-правових документів, що визначають порядок
технічного оснащення Збройних Сил України (ЗСУ) [7, 8], зразки ОВТ підлягають
випробуванню, під час яких досліджуються тактичні, маневрені, механічні, кліматичні та
інші характеристики, які стосуються технічних аспектів.
Досвід випробувань, набутий Державним науково-дослідним інститутом випробувань
і сертифікації ОВТ (ДНДІ ВС ОВТ), засвідчив, що програмний компонент обов’язково
повинен бути охоплений випробуванням та оцінений, як і будь-яка інша складова ОВТ. Це
дозволить більш об’єктивно визначити можливість допуску зразка ОВТ до підконтрольної
експлуатації.
Враховуючи відсутність єдиного підходу у ЗСУ до перевірки СПЗ ОВТ, ДНДІ ВС
ОВТ здійснює розроблення типової методики оцінки якості СПЗ, один із аспектів якої має
зв’язок з матеріалами цієї статті.
Виклад основного матеріалу. Намагаючись зробити ОВТ більш ефективним, а його
СПЗ більш функціональним та цікавим для можливих замовників/покупців, розробники програм
намагаються створити їх багатоцільовими.
Натомість, підвищення можливостей СПЗ обумовлює більшу складність їхнього
розроблення та необхідність ретельного взаємоузгодження різних складових, а це, у свою чергу,
формує передумови до виникнення помилок у функціонуванні СПЗ.
У даній статті до помилок (дефектів) СПЗ віднесено такі ситуації:
– факт прояву непрацездатності СПЗ або окремих його функцій;
– коротка втрата працездатності СПЗ, яка автоматично відновлюється власними
засобами програми;
– запис елемента ПЗ, використання якого призводить (може призвести) до
небажаного (недопустимого, неправильного) результату.
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При цьому до помилок не відносяться недоліки зовнішнього вигляду елементів
інтерфейсу, некомфортність використання програми, відсутність довідки. Також не вважається
за помилку ситуація, коли СПЗ власними вбудованими можливостями виявляє дефект і
проінформує користувача, залишаючись у цілком працездатному стані.
Причини помилок.
Класифікація помилок у різних літературних джерелах є не ідентичною. Авторами
статті, з урахуванням вищезазначених обмежень, пропонується розподілити їх за декількома
категоріями.
За фазами взаємодії СПЗ з програмно-апаратним комплексом, при яких проявляються
помилки:
– при інсталяції СПЗ;
– при першому запуску;
– при введенні (отриманні, імпортуванні) вхідних даних;
– при виконанні СПЗ (передусім, проведення розрахунків);
– при інформаційному обміні з іншим ПЗ (СПЗ);
– при одночасному виконанні на одному технічному засобі з іншим ПЗ (СПЗ),
взаємодія з яким не передбачена;
– при виведенні вихідних даних;
– при завершенні роботи.
Окремі негативні прояви ПЗ можуть виявлятися навіть після її деінсталяції. І це також
є показником СПЗ.
За джерелом походження та причиною виникнення помилок:
– помилки програмного коду СПЗ (тобто прорахунки, які допущені програмістом);
– помилки вхідних даних:
а) введення користувачем;
б) файлові дані, що містять вхідну інформацію;
в) вхідні дані від іншого ПЗ (СПЗ);
– помилки використання ресурсів:
а) недостатність оперативної та/або відео- пам’яті;
б) недостатність дискового простору;
в) недоступність ресурсу;
– помилки виведення вихідних даних:
а) помилка виводу на екран;
б) помилка збереження,
в) помилки друку;
г) невідповідність прав доступу;
– критичні умови функціонування СПЗ:
а) одночасна робота певної кількості користувачів у мережі;
б) одночасна передача даних великого обсягу;
в) обмін даними в умовах нестійкого зв’язку;
г) робота з АРМ великої кількості периферійних пристроїв;
– помилки взаємодійності з іншим ПЗ (СПЗ) та іншими АРМ з таким самим СПЗ:
а) синхронний обмін даними між АРМ;
б) взаємодійність СПЗ різних версій;
в) сумісність СПЗ різних інтерфейсів;
– помилки співісновності з іншим ПЗ (СПЗ).
Схематично, в узагальненому вигляді, фази та джерела (причини) виникнення
помилок зображені на рисунку 1.
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Рис.1. Схематичне зображення джерел (причин) розповсюджених помилок у роботі СПЗ під
час його взаємодії з технічним засобом та програмним середовищем
Зазначений перелік не вважається вичерпним, що обумовлено призначенням і
можливостями конкретного СПЗ.
У вищевказаних категоріях дефектів кожен елемент переліку має свій набір
характерних дій, що з великою вірогідністю призводять до виникнення помилкової ситуації у
функціонуванні СПЗ.
Саме на виявлення таких ситуацій спрямовує негативні перевірки розробник плану
тестування та безпосередньо сам тестувальник. У [9, п. 4.14] такий підхід йменується
терміном ‟передбачення помилки‖.
На відміну від позитивних перевірок, які розробляються на основі знань того, що і як
СПЗ повинно виконувати, для планування негативних потрібно застосовувати дещо інший
підхід. ‟Основна ідея його полягає у тому, щоб перерахувати у певному списку можливі
помилки або ситуації, у яких вони можуть з'явитися, а потім на основі цього списку написати
тести‖ [5, п. 3.2.4]. При чому, як зазначено у [1, С. 196] ‟Не варто гаяти час на пошуки
пояснень того, чому певні вхідні значення або місце програми здається вам підозрілим.
Просто протестуйте його‖.
При цьому потрібно максимально охопити не лише функції ПЗ, а й всі його фази
взаємодії з технічним засобом та програмним середовищем, де передбачено використовувати
– з процесу інсталяції до деінсталяції.
Під час інсталяції можливо виявити найперші прояви дефектів, які в подальшому
можуть себе і не проявляти. Такі помилки можуть бути обумовлені апаратними особливостями
технічного засобу, на який встановлюється СПЗ, його програмним середовищем (операційна
система та інші програми, зокрема антивірусні), політикою безпеки тощо. Не виключено, що
за таких умов, для успішного завершення інсталяції, необхідно буде вимушено (що не
передбачено ЕД) провести певні налаштування, які потребуватимуть додаткового часу і
певних навичок, що не входить до переліку питань угоди (договору) та положень ТЗ.
Проведення негативних перевірок при інсталяції передбачають:
– інсталяцію СПЗ на АРМ (технічний засіб), що має обмежені характеристики
(оперативна пам’ять, процесор, відеокарта, кількість вільного дискового простору);
– інсталяція на декілька АРМ, що мають різні операційні системи;
– встановлення СПЗ в директорій, відмінний від того, що пропонується інсталятором
за умовчанням;
– інсталяція від імені користувача з найменшими правами, наданими відповідно до
політики безпеки;
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– встановлення на АРМ, що не має жодного прописаного драйвера принтера (для
СПЗ, що передбачає роздрукування інформації);
– інсталяція нової версії СПЗ поверх попередньої.
Першому запуску СПЗ властиві дефекти, які можуть бути спричинені незавершеністю
інсталяції програми, відсутністю початкових налаштувань, невідповідністю технічних
можливостей АРМ або несумісністю (конфліктністю) з іншим ПЗ (СПЗ), відсутністю
необхідних прав користувача. При цьому окремі помилки, як і при інсталяції, можуть
проявитися лише один раз, і це також потребуватиме непередбачених умовою (договором)
зусиль.
Не дивлячись на те, що проблеми інтерфейсу цією статтею не відносяться до помилок,
доречно вказати на такий аспект, як мова інтерфейсу за умовчанням: деякі СПЗ автоматично
застосовують англомовний, а для його заміни на український варіант потребується пошук
спеціальних файлів *.ini (або інших) та ручне редагування. При чому такі питання можуть
бути не відображені ні в ЕД, ні в будь-якому іншому документі, що надається з СПЗ.
Перевірка поведінки СПЗ при першому входженні проводиться після завершення
інсталяції і передбачає наступне:
– запуск на АРМ (технічному засобі), що має обмежені характеристики (оперативна
пам’ять, процесор, відеокарта, роздільна здатність екрану);
– запуск на АРМ, що мають різні операційні системи;
– запуск від імені користувача з найменшими правами, наданими відповідно до
політики безпеки;
– запуск на АРМ, де встановлено антивірусне програмне забезпечення.
Якщо при першому входженні СПЗ потребує вводу даних ідентифікації (ім’я та
пароль), доцільно спочатку спробувати увійти під недійсним акаунтом.
Функціонування програми – це етап випробування ПЗ, в ході якого проявляється
найбільше помилок і вони є більш критичними. Відповідно до [10, п. 5.1], помилки
виконання є найбільш непередбачуваними.
Одним із поширених джерел провокування помилок в ході виконання ПЗ є вхідні дані.
При чому, не завжди такі дефекти обумовлені введенням хибних даних користувачем
(випадково або навмисно).
Частина проблем схована у програмному коді через помилкові порівняння, прописані
програмістами. Наприклад, дуже розповсюджений у програмуванні оператор ‟if‖ у
середовищі тестувальників пов’язаний з безліччю проблем, що виникають через неправильне
порівняння: застосування ‟>‖ замість ‟≥‖ (‟<‖ замість ‟≤‖) [6, С. 215]. Для порівняння, у
нашому буденному житті дуже поширене слово ‟до‖, якщо вживається при визначенні
кінцевого терміну (наприклад, до 25 травня), може сприйматися двояко: одні люди
вважають, що це тотожно фразі ‟включно по‖ або ‟не пізніше‖ (тобто можливо виконати і 25
травня), інші – вважають, що потрібно завершити до настання строку (тобто термін
закінчується о 00.00 25 травня). Ідентичні помилки притаманні й програмістам.
Тому дуже корисними є перевірки вхідних даних, що перебувають на межі
допустимих діапазонів або піддіапазонів, а саме:
– якщо поля даних передбачають введення чисел від 10 до 50, доцільно перевірити
такі вхідні дані: 9, 10, 50, 51;
– якщо поля даних передбачають введення чисел різної розрядності (одиниці,
десятки, сотні, тисячі), то при вибірці тестових значень вхідних даних обов’язково повинні
бути представлені варіанти різної кількості цифр (від 0 до 9, від 10 до 99, від 100 до 999 і
т.д.);
– якщо поле вводу передбачає введення тексту довжиною від 3 до 10 символів,
доцільно спробувати ввести текст, що складається з 2, 3, 10 та 11 символів.
– якщо вхідні дані передбачають введення великих і малих літерних символів
англійського алфавіту, потрібно перевірити граничні ‟A‖, ‟Z‖, ‟a‖, ‟z‖, а також ті символи,
що в таблиці символів ASCII є суміжні з ними: ‟@‖ (знаходиться перед ‟А‖), ‟ [ ‖
(знаходиться після ‟Z‖), ‟ ‵ ‖ (знаходиться перед ‟а‖), ‟{‖ (знаходиться після ‟z‖);
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– якщо передбачаються введення (вставка) великих і малих літер українського
алфавіту, аналогічним чином перевіряються ‟А‖, ‟Я‖, ‟а‖, ‟я‖ (як граничні літери
діапазонів), літери ‟Ї‖, ‟Є‖, ‟Ґ‖, ‟ї‖, ‟є‖, ‟ґ‖, а також суміжні з ними символи (див. Таблицю
1).
Таблиця 1
Перелік літер українського алфавіту та суміжних
інших символів відповідно до кодування таблиці ASCII
Символ перед
Літери
Символ після літери
літерою кирилиці
кирилиці
кирилиці
Символ
¤
¦
Ґ
Код
164
165
166
Символ
©
«
Є
Код
169
170
171
Символ
®
Ї
⁰
Код
174
175
176
Символ
±
µ
І, і, ґ
Код
177
178…180
181
Символ
№
»
Є
Код
185
186
187
Символ
s
А…Я, а…я
Код
190
191…255
Окремим символом, схильним до провокування помилок у роботі СПЗ є 0 (нуль).
Тому, якщо діапазон допустимих значень включає цю цифру, її рекомендовано перевірити в
якості вхідної інформації.
Якщо СПЗ передбачає графічне відображення даних (наприклад, на карті обстановки),
рекомендується перевірити можливість та безпомилковість нанесення даних обстановки на
межі видимої екранної форми карти та на невидимій частині.
Крім цього, обов’язковими є перевірки наявності вбудованого захисту ПЗ (СПЗ) на
введення інших хибних даних. Для цього:
– перевірити реагування ПЗ (СПЗ) на залишення поля вводу пустим (не вводячи в
нього будь-яких даних);
– якщо у поле вводу передбачено введення лише цілих чисел, спробувати, ввести
число зі знаком ―+‖, а також дробове число з нульовим значенням дробової частини
(наприклад, ―9,0‖);
– спробувати не ввести дані через клавіатуру, а вставити недопустимий текст з
буферу обміну (у т.ч. здійснити спробу вставки тексту більшої довжини, ніж передбачено в
ЕД). Такі дії можуть бути корисними, оскільки деякі поля вводу можуть передбачати
перевірку символів під час їх вводу, але не пристосованими до перевірки тексту, який
вставляється.
Також джерелом вхідних даних можуть бути:
– файлові дані, розміщені на АРМ, на якому встановлено СПЗ;
– файлові дані, розміщені на інших технічних засобах;
– інформація, отримана від інших АРМ, технічних засобів;
– інформація, отримана від іншого ПЗ (СПЗ), що встановлено на АРМ, де функціонує
СПЗ, яке тестується.
При отриманні програмою такого типу вхідних даних, імовірні наступні помилки:
– довжина текстової змінної, в яку зчитуються дані з файлу, є коротшою, ніж запис
рядка файлу, що призводить до обрізання вхідної інформації;
– зчитування записів з файлу у список (ComboBox, ListBox) здійснюється не з
першого рядка, а з другого або завершується передостаннім (характер цієї помилки теж
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пов’язаний з граничними значеннями, а також з тим, що нумерація починається з нуля, а не з
одиниці);
– ідентичні дефекти при обміні даними між такими елементами інтерфейсу, як
ComboBox, ListBox;
– некоректне переведення зчитаних з файлу текстових величин у числові;
– при копіюванні рядків даних між ComboBox, ListBox не всі дані переносяться
(нумерація починається з нуля);
– зміст файлу вхідних даних був змінений у ході функціонування СПЗ (наприклад, з
іншого АРМ або через інше діалогове вікно цього ж СПЗ), але це не враховується у тому
вікні (елементі інтерфейсу), до якого було завантажено вхідні дані до їх зміни;
– неадекватне реагування СПЗ, якщо при зверненні до файлу з вхідними даними він
не мав жодного запису (характерне для першого звернення);
– неадекватне реагування СПЗ, якщо на момент його звернення до файлу з вхідними
даними він був зайнятий іншим ПЗ (СПЗ);
– неадекватне реагування СПЗ, якщо на момент його звернення до файлу з вхідними
даними виявлено його відсутність (таке можливо як через хибне видалення користувачем так
і в результаті програмно-апаратних збоїв);
– неадекватне реагування СПЗ при відсутності зв’язку з іншим технічним засобом,
який містить файл з вхідними даними;
– формат (розширення) вхідного файлу, створеного іншим ПЗ, не дозволяє СПЗ його
зчитати, оскільки ПЗ, що його створило, було оновлено (наприклад, файли MS Office версій
до 2007 року, що мали розширення *.doc, *.xls, а після оновлення – *.docх, *.xlsх відповідно);
– деякі спеціальні символи (апостроф, лапки, довге тире, дюйм, градус тощо), що
містяться у прийнятих файлах від іншого АРМ, відображаються некоректно
(найпоширеніший, наприклад – це їх заміна на ‟�‖).
Тому, для негативного тестування СПЗ плануються перевірки, які передбачають
з’ясування цілісності даних (при їх завантаженні, копіюванні, переформатуванні) та
моделювання поданих вище критичних ситуацій щодо змісту й доступності файлів вхідних
даних.
Також поширеними причинами дефектів є помилкові розрахунки, округлення,
позбавлення дробової частини (повністю або частково), переведення величин з однієї
одиниці до іншої.
Помилкові розрахунки можуть бути обумовлені:
– складністю формул (в результаті можуть бути невірно розставлені дужки,
пропущені змінні тощо);
– хибним посиланням на елемент масиву;
– використання величин у невідповідних одиницях;
– неврахування особливостей рельєфу (наприклад, при розрахунку відстані на карті);
– округленням даних або видаленням дробової частини.
При плануванні негативних перевірок щодо виявлення помилок при обчисленні,
округленні та перетворенні величин одним із дієвих варіантів є завчасне проведення
контрольних розрахунків з використанням відібраного переліку вхідних даних та порівняння
з результатами виконання СПЗ.
Звісно, якщо помилки допущені у формулі або у помилкових округленнях, то
тестуючи СПЗ як ‟чорний ящик‖, достеменно не можливо довести, що проблема саме у
формулі.
Помилками, які спроможний виявити тестувальник, можуть бути:
– використання декількох однакових екранних форм для різних завдань. Наприклад,
для розрахунку бойового потенціалу своїх військ та військ противника застосовується
однаковий підхід та однакові формули. Тому, програміст може створити лише одне діалогове
вікно для обох випадків. Не дивлячись на те, що для виклику кожного з них передбачено
окремий елемент інтерфейсу, останні введені дані будуть єдиними і для своїх військ, і для
противника (якщо не передбачено присвоєння їх значень певним змінним);
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– використання даних, які були збережені раніше в інших величинах. Наприклад,
коли величиною відстані було встановлено ‟кілометр‖, отримані значення відстаней були
записані в певний файл. У подальшому користувач застосував іншу величину подання
відстані – в метрах. Але при імпортуванні даних, збережених у кілометрах, СПЗ може
сприйняти їх як метрові величини і прийняти до обчислення;
– різновиди форматів дат, що обумовлено відмінністю у послідовності викладення її
елементів (ДД.ММ.РРРР, ММ.ДД.РРРР);
– відмінність підходів у визначенні дня тижня (для більшості країн першим днем є
понеділок, для деяких держав (США, Ізраїль, Великобританія) – неділя).
Як зазначено вище, на роботу СПЗ впливають такі технічні характеристики АРМ, як
об’єм оперативної і відеопам’яті, частота процесору, кількість вільного дискового простору.
І певні дефекти у роботі СПЗ, обумовлені цими чинниками, можуть проявитися при
інсталяції. Проте, достатньо випадків, коли ні при інсталяції, ні при першому запуску та
навіть при штатному режимі застосування СПЗ з цим проблем не виникало. Вони схильні
проявлятися, якщо СПЗ або АРМ навантажити обробкою достатньої кількості даних
(здійснити стресове тестування) [9, п. 4.43]. Це здійснюється шляхом:
– виконання на СПЗ декількох завдань одночасно (якщо у СПЗ впроваджена така
можливість);
– вибору декількох графічних та відеофайлів для перегляду (якщо у СПЗ
впроваджена така можливість);
– обміну великою кількістю даних з іншим ПЗ (СПЗ) або АРМ;
– обміну файлами великого об’єму з іншим ПЗ (СПЗ) або АРМ;
– інтенсивної роботи у мережі максимально можливої кількості користувачів;
– запуску на АРМ іншого ПЗ та відкриття в ньому великої кількості файлів або
обробки великого обсягу інформації;
– підключення до АРМ максимальної кількості периферійних пристроїв та їх
одночасного використання.
Для об’єктивності результату перевірки потрібно поексплуатувати СПЗ у таких
умовах якомога довше. При цьому можливо проводити інші тести СПЗ.
Проблеми, пов’язані з виведенням даних, мають різний характер та причини.
При виведенні на друк можливі дефекти у роботі СПЗ через:
– фізичну недоступність принтеру (вимкнений, відсутній зв’язок з мережевим
принтером);
– відсутність у СПЗ можливості вибирати принтер для поточного друку;
– занятість принтера друком іншого завдання;
– відсутність прав доступу користувача для здійснення друку;
– відправку на друк файлу великого обсягу або великої кількості файлів;
– відсутність паперу у принтері.
При виведенні інформації на екран можливі такі помилки:
– невідповідність масштабу відображуваної обстановки;
– недотримання співрозмірності при використанні моніторів з нестандартним
співвідношенням висоти й ширини (квадратні або з надмірною шириною).
При збереженні (експортуванні) даних у файл можливі проблеми, пов’язані з:
– відсутністю файлу (особливо чутливо для першого запуску СПЗ) або його
пошкодженням;
– заміною усього змісту файлу замість додавання в кінець;
– записом нової інформації поверх існуючого останнього запису у файлі;
– недоступністю файлу через його використання іншим ПЗ або АРМ;
– відсутністю прав доступу користувача для зміни файлу вихідних даних;
– невідповідністю формату файлу (вище наведений приклад файлів MS Office).
Негативні перевірки взаємодіє з іншим ПЗ спрямовують на пошук дефектів за
ускладнених та нестандартних ситуацій. При цьому перевіряється:
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– можливість АРМ-адресанта здійснити донадсилання даних після відновлення
зв’язку (з практичної точки зору це важливо, якщо враховувати реальні умови, в яких може
функціонувати АРМ);
– можливість АРМ-адресата здійснити доотримання даних після відновлення зв’язку;
– синхронний обмін даними між двома АРМ з СПЗ;
– обмін даними максимального об’єму даних (заданих у кілобайтах, мегабайтах тощо
або довжиною текстового рядка);
– обмін між СПЗ, що встановлені на АРМ різних апаратних платформ: стаціонарна
електронно-обчислювальна машина (або ноутбук), планшет або смартфон, у т.ч., що
функціонують під керівництвом різних операційних систем;
– можливість обміну СПЗ різних версій (наприклад, версія для керівника підрозділу
та версія для чергового офіцера).
– можливість обміну СПЗ різних інтерфейсів (англомовного та україномовного, якщо
такі варіанти передбачені).
Крім того, фахівці рекомендують у ході тестування застосовувати інші прийоми, які в
деяких ПЗ призводили до виникнення дефектів:
– в ході виконання СПЗ будь-якого із завдань здійснити хаотичне натискання клавіш
клавіатури (виключаючи Alt+F4 і Ctrl+Esc) та оцінити поведінку СПЗ. Провести подібні дії в
режимі очікування СПЗ;
– при перебуванні СПЗ в режимі очікування здійснити безсистемний перехід
управляючими елементами інтерфейсу з чергуванням хаотичного натискання кнопок
клавіатури та оцінити поведінку СПЗ;
– додатково перевірити наявність захисту СПЗ від виконання користувачем окремих
функцій у неправильній послідовності (всупереч порядку, зазначеному в ЕД);
– якщо СПЗ складається з декількох модулів, обов'язково перевірити взаємозв'язок
між ними. Це пояснюється тим, що різні модулі могли проектувати різні фахівці, а їх
програмування теж могло виконуватися різними програмістами. І це є передумова для
виникнення помилок у ПЗ через несумісність форматів даних, неузгодженість найменувань
змінних та порядку спільного використання елементів інтерфейсу тощо;
– якщо тестується оновлене ПЗ, обов'язково перевірити ті модулі та можливості, що
зазнали змін, а також інші модулі ПЗ, які взаємодіють з тим, що був оновлений. Помилки, які
виникають при цьому, є наслідком саме проведених змін, які не були ретельно узгоджені з
іншими компонентами.
Прикладами такого можуть бути:
а) довжину текстової змінної збільшено, але елемент інтерфейсу (наприклад,
текстове поле, список), що використовує цей текст, залишено без змін, що призведе до
урізання правої частини тексту;
б) точність розрахунків збільшено. Для цього змінено формат змінних з integer на
real та виключено операцію округлення. Але, на останньому етапі, для виведення результату
у діалогове вікно залишено команду IntToInt замість FloatToInt;
в) кількість аргументів, що розраховується під час виконання процедури збільшено,
проте виклик процедури залишено без врахування цих змін;
г) ім’я або розташування файлу, де зберігаються параметри функціонування СПЗ
змінено або призначено режим ‟для читання‖. Але в окремих процедурах, через які
реалізована можливість внесення змін у зазначений файл, залишилося посилання на
попереднє ім’я чи шлях файлу або не передбачено зняття атрибуту ‟для читання‖.
Ще одним правилом роботи тестувальника є апробація всіх елементів інтерфейсу
вручну та перегляд всіх вікон ―…усі шляхи виконання програми будуть охоплені відповідними
тестовими наборами‖ [11, п. 8.3]. Це пояснюється тим, що при цих діях можлива дуже
короткочасна (миттєва) поведінка ПЗ (СПЗ), яку може помітити людське око, а програма, яка
автоматизує процес тестування, взагалі пропустить.
Під час деінсталяції з’ясовується вимога до прав користувача, який має право запуску
цього процесу (відповідно до політики безпеки), перевіряється можливість безперешкодного
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видалення ПЗ з АРМ і відсутність від іншого ПЗ помилкових сповіщень, що стосуються
видалення СПЗ, яке тестується.
Після деінсталяції з’ясовується відсутність хибних посилань на деінстальовану
програму. Це перевіряється перевіркою файлу реєстру операційної системи і меню
―Автозавантаження‖ та шляхом запуску інших програм, які взаємодіяли з СПЗ, що
тестується.
Головні висновки та перспективи використання результатів дослідження.
Виходячи з матеріалу, викладеного у статті, стає очевидним, що для визначення якості СПЗ,
яке поставляється зі зразками ОВТ або на елементах АСУ, потрібно проводити перевірки не
тільки заявлених можливостей програми, а й цілеспрямовано здійснювати пошук прихованих
дефектів у ній. Запропонована техніка негативного тестування дозволить виявити існуючі
помилки у СПЗ, що у свою чергу підвищить ефективність випробування зразків ОВТ (АСУ).
Для цього рекомендується під час розроблення плануючих документів тестування і
безпосередньо в ході його проведення залучати фахівців, що мають достатній досвід
випробування ПЗ (СПЗ) та мають ―інстинкт‖ тестувальника.
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APPLICATION OF NEGATIVE SPECIAL SOFTWARE TESTING TECHNIQUE
WITHIN TESTING SAMPLES OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT
O. Skyba, S. Trotsyk
The article reveals views on the purpose and direction of negative testing of special software. The research
paper also provides an indicative list of questions recommended to be planned for testing using the technique of
negative testing. The provisions of legal acts of Ukraine and practical experience in the field of software testing are
also taken into account in the article.
Negative testing is very relevant for testing special software products used in weapons. This is because the
risks of error are very critical and sensitive.
The main sources and causes of errors in the software are: user, input data, resources, procedures for output
and storage of data, exchange with other programs or computers, operating conditions of the program, compatibility
and coherence with other software.
Negative testing is proposed to be used at the following stages of software use: installation, first run,
authorization, data entry, software module startup, calculations, data conversion, data exchange with other systems,
data storage, display information, data printing, saving settings software operation.
The article states that the procedure for conducting negative testing should be carefully thought out. To do
this, at the planning stage of software testing, specialists with experience in successful testing such software products
are involved.
It is assumed that when planning a negative test, a group of experts uses information about the program, their
own testing experience and intuition of the tester. At the same time, the main efforts are aimed at creating such
conditions under which the software may work incorrectly. Negative testing is planned to cause just that non-standard
behavior of the program.
The suggested approaches to perform negative testing are proposed to be taken into account when testing the
special software that is installed at the workplaces of the Command Posts of the Armed Forces of Ukraine, as well as
on weapons and military equipment.
Keywords: software, software product, special software product, software testing, software testing method,
negative software testing, , dynamic software testing, exploratory software testing, “black-box” testing, software error,
stress testing method, software failure, software error guessing.
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Тертишнік Є.М., Кузьміч О.Є., Дмитрієв В.А., Сокоринська Н.В. Державний науководослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних
Сил України
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРЕНАЖЕРОБУДУВАННЯ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ
РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ.
Розглянуто проблемні питання стосовно відсутності сучасних керівних документів, котрі дозволять
якісно оцінити та прийняти на озброєння зразки новітніх авіаційних тренажерів, які будуть
використовуватися для підготовки фахівців Державної авіації. Розглянуто можливі шляхи удосконалення
існуючих та створення новітніх тренажерних комплексів для потреб Державної авіації України, з
урахуванням сучасної військово-політичної ситуації. Розглянуто нові методичні підходи до навчання льотного
складу на авіаційних тренажерах.
Ключові слова: авіаційний тренажер, система візуалізації, система рухливості.

Постановка проблеми. В умовах ведення бойових дій на території нашої держави,
для підготовки висококласних фахівців Державної авіації України, існує істотна потреба в
якісних авіаційних тренажерах, які будуть сконструйовані та побудовані з урахуванням
вимог сучасності. Вітчизняним розробникам авіаційних тренажерів (далі АТ) потрібно
враховувати основні світові тенденції розвитку та впроваджувати новітні технологічні
підходи при побудові АТ з метою підвищення якості процесу навчання авіаційних фахівців.
Процес створення та прийняття в експлуатацію АТ повинен базуватися на вимогах, які
будуть чітко визначені і сформульовані у сучасних керівних документах Державної авіації
України. Метою роботи є визначення основних проблем, які існують у сучасному,
вітчизняному тренажеробудуванні під час створення, виробництва та прийняття в
експлуатацію авіаційних тренажерів. Аналіз основних світових тенденцій та напрямків
розвитку найбільш важливих складових авіаційних тренажерів. Розгляд новітніх методичних
підходів до навчання льотного складу на різних типах авіаційних тренажерів.
Викладення основного матеріалу. У провідних країнах світового авіабудування та
використання авіації давно зрозуміли і встановили роль авіаційних тренажерів у загальному
процесі підготовки авіаційних фахівців. Особливу роль тут грає значна економія ресурсів.
Наприклад, собівартість льотного часу роботи на тренажері, з урахуванням амортизації,
витрат на електрику, заробітної плати інструкторам – за різними оцінками, коливається в
межах $ 100, а безпосередньо на літаку або на вертольоті – порядку $ 3000-5000 [2].
Особливо, це актуально в умовах сучасної України, де на сході продовжуються військові дії і
на рахунку кожна копійка. В умовах, що склалися у Збройних Силах України, для кризової
держави, виховати висококласного бойового льотчика в ході тільки практичної підготовки за
штурвалом бойової техніки – недозволена розкіш, а іноді, небезпечне задоволення. Тому в
цій ситуації основне навантаження з підготовки льотного складу повинні взяти на себе
сучасні оперативно-тактичні, спеціалізовані і комплексні авіаційні тренажери, які спроможні
забезпечить якісне тренування льотного складу в віртуальних умовах, максимально
наближених до умов реального польоту.
Ще одним, не менш важливим аргументом на користь широкого впровадження
тренажерних комплексів у процес навчання військових авіаційних фахівців є те, що його
програмне забезпечення дозволяє вирішувати декілька завдань одночасно. Наприклад:
формувати вправу, яка відпрацьовується під час польоту; миттєво змінювати умови польоту
(погоду, географічне положення, астрономічні ефекти та інше); зупиняти виконання
польотного завдання для розбору та повторювати його з місця зупинки; архівувати
© Тертишнік Є.М., Кузьміч О.Є., Дмитрієв В.А., Сокоринська Н.В., 2020
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об’єктивні дані, які відображають дії льотного складу, що навчається під час виконання
завдання, та інше. Також на тренажері можливо без обмежень виконувати відпрацювання дій
льотного екіпажу під час виникнення нештатних ситуації, навіть небезпечних,
відпрацювання яких в реальному польоті заборонено. Вказані можливості авіаційного
тренажера дозволяють проводити підготовку льотного складу до проведення льотних
випробувань новітніх та модернізованих зразків авіаційної техніки [6].
Виходячи з різноманіття завдань, які можливо сформулювати та відпрацювати на
тренажері, у передових країн-лідерів авіабудування і використання авіації створено велике
різноманіття спеціалізованих програм підготовки екіпажів на симуляторах різних
конфігурацій. Військові льотчики передових країн світу, як мінімум, 80-100 годин на рік
проводять за штурвалами тренажерів перед тим, як сядуть за управління бойового літального
апарату.
Так, пілоти літаків-винищувачів країн - членів НАТО і США при нальоті, приблизно,
100-150 годин на рік на тренажерах, фактично стільки ж годин мали нальоти на реальному
літаку. При цьому, на тренажерах, віртуально моделюються умови польоту, максимально
наближені до бойових, коли в борт літака або вертольоту влучають снаряди і ракети,
відмовляє обладнання, не працює система управління та інше. Для цього використовуються
пілотажні цифрові тренажери, які дозволяють найбільш наближено до реальності, практично
на 95-97 % імітувати візуальне та акустичне середовище у кабіні та за кабіною екіпажу, в
повітряному просторі та на землі [6]. Найбільш розповсюдженими у ВПС провідних країн є
тренажери літаків тактичної авіації, переважна більшість з котрих спеціалізовані, тобто
дають можливість відпрацьовувати один з видів бойових завдань: ведення повітряного бою
або нанесення ударів по наземним цілям. Тренажери обох типів по конструкції практично не
відрізняються. Це, як правило, сферичний купол діаметром 7-12 метрів на динамічній
системі підвіски з декількома ступенями свободи (до шести), у центрі якого розташована
кабіна льотчика (аналог кабіни бойового літака). Зовнішня обстановка відображається на
внутрішній поверхні сфери за допомогою спеціальних проекторів. Використовуються також
тренажери з плоским екраном [7].
Нами було з’ясовано, яку важливу роль відіграють авіаційні тренажери в процесі
навчання та підвищення кваліфікації авіаційних фахівців. Тепер перейдемо до аналізу стану
тренажеробудування та шляхів їх удосконалення в Україні. За висновками зарубіжних
фахівців, для добре підготовленої армії на кожні 20 одиниць військової бойової техніки
(літаків, вертольотів) повинен бути хоча б один тренажер. У Збройних Силах України, які
протягом більше 20 років фінансувались та забезпечувались вкрай обмежено, таких апаратів
залишилося лічені одиниці. Необхідно відновлювати парк авіаційних тренажерів в Україні на
новому якісному рівні. Можна сказати, що Україна не відстає від сучасних тенденцій і
вітчизняні виробники працюють над створенням новітніх авіаційних тренажерів. Яскравим
прикладом успіху у побудові сучасних тренажерів вертольотів типу Ми-8, Ми-8МСБ, Ми-24,
Ми-2 на території України можуть служити розробки компанії ООО ―Хелитрейдінг Украина‖
(м.Кременчуг), яка є лідером вітчизняного тренажеробудування. Вони є оператором власного
Навчально-тренажерного центру, сертифікованого ДАСУ. Для досягнення поставлених
завдань компанією, в ініціативному порядку, здійснюються інноваційні розробки технічних
засобів навчання, виконуються дослідно- конструкторські роботи в інтересах МО України зі
створення сучасних тренажерів, здійснюється оцінка та правове оформлення інтелектуальної
власності у вигляді патентів і авторських свідоцтв з подальшим впровадженням у
виробництво кінцевого продукту. Другим представником вітчизняного промислового
комплексу, який займається виробництвом авіаційних тренажерів для пілотів літака
винищувача МиГ-29 та учбового літака Л-39 є підприємство ―Маркет-Матс‖ (м. Львів) [1].
Однак, не дивлячись на певні успіхи у розробці та виготовленні окремих зразків авіаційних
тренажерів в Україні, можна констатувати, що провідні країни світу пішли набагато далі у
системі нормативного забезпечення процесу підготовки авіаційних фахівців за допомогою
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тренажерної техніки, розробивши до них відповідні вимоги [4]. На даний час, на превеликий
жаль, в Україні керівні документи, які містять сучасні вимоги до авіаційних тренажерів
Державної авіації відсутні.
Наявні керівні документи, що регламентують прийняття новітніх зразків техніки на
озброєння Повітряних Сил України та Державної авіації, у цілому, базуються на вимогах
ГОСТів радянських часів та не відповідають сучасності. Методики оцінювання та програми
випробувань авіаційних тренажерів військового призначення складаються у відповідності до
вимог ―Руководства по испытаниям авиационной техники (РИАТ)‖ 1981 року [1]. У
застарілому, але діючому РИАТ, не відображені сучасні методи оцінок та еталони,
метрологічні засоби і засоби реєстрації отриманої інформації. Вимоги, що пред’являються в
даному керівництві, не враховують сучасні можливості приладів-імітаторів обладнання
кабіни літака та програмно-апаратних засобів, які імітують роботу штатних систем з
достатнім ступенем достовірності, та й багато іншого. Ще одним стримуючим фактором
розвитку тренажеробудування в Україні є відсутність фінансування з боку держави, тому
створення новітніх зразків тренажерів можливе тільки в ініціативному порядку за рахунок
обігових коштів вітчизняних приватних компаній.
На часі розглянути основні напрямки розвитку авіаційних тренажерів на підставі
проведеного аналізу основних світових тенденцій. Основний напрямок розвитку авіаційних
тренажерів, на думку закордонних фахівців – це розробка та виробництво
багатофункціональних зразків. Для цього в наявності має бути відповідна матеріальна база –
бурхливий розвиток електроніки та обчислювальної техніки. Однак, це не означає, що
спеціалізовані тренажери зникнуть. Треба зазначити, що на даний час існують три основні
класи тренажерів: тактичні, комплексні та процедурні [5].
Звернемо увагу на тактичні тренажерні комплекси, які мають практично необмежені
методичні можливості для підготовки командирів і екіпажів. Звичайно, розробники
тренажерів в Україні знаходяться ще на початку шляху, це стосується не тільки освоєння
технологій, які дозволять поєднати багато різних тренажерів в єдиному віртуальному
середовищі, а також розробки новітніх методичних підходів до навчання на тактичних
тренажерах. Безсумнівно, значення даної інноваційної розробки важко переоцінити.
Фактично ця розробка поклала початок новітньому підходу до навчання військових фахівців,
що дозволить інтерактивно, у єдиному віртуальному просторі відпрацьовувати завдання
тактичної та оперативної взаємодії сухопутних військ і авіації на віртуальному полі бою, як
індивідуально, так і із залученням керівного складу задіяних підрозділів та частин. В арміях
НАТО використання тактичних тренажерів для підготовки бойового складу авіації є
розповсюдженою практикою, що дозволяє відпрацьовувати усі види взаємодії підрозділів,
що беруть участь у різного роду військових сценаріях [6].
Перейдемо до наступного класу авіаційних тренажерів – процедурних тренажерів.
Тренажери даного класу найбільш розповсюджені у провідних країнах світу завдяки нижчій
вартості, однак в Україні вони рідкість. Дані тренажери призначені для відтворення певного
набору ситуацій (як правило, позаштатних і аварійних), в яких льотчик (льотний екіпаж)
навчається, відпрацьовує необхідні реакції. В результаті готується команда фахівців, здатних
адекватно реагувати і приймати грамотні рішення в різних обставинах.
Процедурні тренажери, в залежності від моделі, в тому чи іншому вигляді
відображають приладові дошки та інші засоби управління реальним апаратом. У підсумку на
подібному приладі можна виконувати до 70% дій, які доступні на вертольотах чи літаках.
Зокрема, мова йде як про первинні навички пілотування, так і більш складні завдання. До
першої групи належать вправи передпольотної підготовки, запуску двигуна, руління, зліт,
набір висоти, зниження, посадка та інше. Більш складні тренувальні програми передбачають
виконання польоту за приладами, ведення візуального орієнтування, політ в літніх (зимових),
денних (нічних) умовах та інше. Процедурні тренажери мають здатність, яка дозволяє
проводити відпрацювання групових польотів, підвищуючи тим самим технологію взаємодії
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членів одного або декількох екіпажів. Тому українським розробникам та виробникам
авіаційних тренажерів доцільно звернути увагу на необхідність створення тренажерів даного
класу.
Незалежно від класу тренажера, необхідно розглянути можливість введення до його
складу системи об’єктивного контролю. Наявність даної системи в складі тренажера
дозволить підвищити методичні можливості процесу льотного навчання при великій
кількості вправ та різновидів навичок, котрі на даний час відпрацьовуються на етапі
підготовки військового пілота. Це також дозволить забезпечити активне управління
процесом навчання, яке можливо лише при постійній та об’єктивній оцінці рівня і
ефективності виконання завдань екіпажем. Така оцінка є одним із важливих критеріїв
моніторингу якості підготовки льотного складу на авіаційному тренажері. Завданням засобів
об’єктивного контролю, крім іншого, є експрес-аналіз дій льотного екіпажу, який заснований
на безперервній реєстрації за спеціально розробленим алгоритмом відхилень усіх параметрів
управління і руху літального апарату від відповідних обмежень, викладених у керівництві з
льотної експлуатації.
Аналізуючи закордонні джерела, можна зробити висновок, що також з’являється інша
тенденція – створення системи тренажерів, в яку входитимуть багатофункціональний
тренажер (в основі системи) та декілька спеціалізованих тренажерів. Вважають, що такій
підхід забезпечить більш ефективне навчання на основному тренажері після попереднього
навчання на спеціалізованих тренажерах [3]. Спеціалізовані тренажери також доцільно
використовувати для вирішення окремих завдань.
Крім відпрацювання новітніх підходів до навчання особового складу на різних
тренажерах необхідно приділяти увагу удосконаленню окремих складових тренажера.
Потрібно пам’ятати, що ні в якому разі не можна прищеплювати льотчику помилкових
навичок керування літаком, що може привести до льотних пригод і катастроф. Так як зір
прийнято вважати одним з найважливіших органів почуттів, то можна вважати, що система
візуалізації тренажера дуже важлива для правильного сприйняття екіпажем навколишнього
середовища. Подібні системи дозволяють імітувати закабіний простір і змінювати його
залежно від маневрів літака. При цьому враховуються просторові координати, зміна
орієнтації та кольору. Все це в комплексі сприяє найбільш ефективному навчанню і
підготовці до умов справжнього польоту.
Сучасні та перспективні вимоги до багатофункціональних тренажерів можливо
задовольнити за допомогою синтезу зображень, збільшення кількості кольорових об’єктів з
текстурою (елементів зображення), що відображаються, та широкого використання
цифрових засобів обробки зображення [7]. Під текстурою зображення слід розуміти надання
одиничним елементам зображення (елементи невеликого розміру, з яких формується
загальна картина обстановки) або окремим об’єктам різних відтінків та рисунку. Вважається,
що це забезпечить більшу реальність обстановки, що відображається, особливо наземної, та
дозволить обходитися меншою кількістю одиночних елементів зображення, тобто є
можливість знизити вимоги до електронних компонентів тренажеру. Використання
можливостей цифрової техніки, зокрема, для конвертації фотографії в цифрові карти, дає
можливість реалізовувати складні текстури зображень та високу ступінь їх деталізації з
частотою оновлення 30-60 разів в секунду. Завдяки можливостям цифрової техніки стало
можливим відображення таких атмосферних явищ, як туман, ізольовані хмари та інше.
Попереднє відтворення текстури зображень засновувалось на принципі
математичного модулювання, однак цей спосіб не забезпечував достатньої реальності
обстановки, що відображається. Дане завдання було вирішено за допомогою широкого
застосування цифрової техніки. Цифрові системи дозволяють використовувати дані, які в
реальному польоті, надходять до льотчика від інших систем, що дає можливість зробити
розрахунок дальності до цілі, яка підсвічується лазером та реальну імітацію висоти польоту
над місцевістю та інше.
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Для детального відображення обстановки на значних площах (діаметр до 12 метрів)
сферичних куполів, які використовуються для відображення обстановки, необхідні дуже
потужні ЕОМ з великим обсягом пам’яті. Тому, для зменшення потужності необхідних ЕОМ,
можливо відображати тільки ті ділянки простору, які на даний час цікавлять льотчика. Цей
підхід можливо реалізувати за допомогою нашоломного індикатору, а в перспективі - за
допомогою шолома віртуальної реальності. Миттєве поле зору нашоломного індикатору
складає 135º по горизонталі та 64º по вертикалі при загальному полі зору 360º. Високоякісне
зображення забезпечується в межах всього поля зору, але у центральному бінокулярному
секторі, тобто, в секторі відносно оптичної осі очей льотчика роздільність зображення
суттєво вище. Індикатор достатньо прозорий, що практично не погіршує огляду приладного
обладнання кабіни літака. Дослідження в цьому напрямку проводяться в країнах НАТО.
Фахівці держави Ізраїль бачать перспективу у використанні голографічних засобів
відображення, що, на їхню думку, дозволить зменшити кількість нашоломних оптичних
пристроїв та створити більш зручний шолом. В Ізраїлі вже створений льотний шолом з
голографічним відображенням зовнішного середовища. За положенням голови льотчика,
використовується нашоломна телевізійна камера з точністю відстеження 2 мрад (0,1º) [3].
Найближчим часом будуть проведені його випробування з подальшим використанням на
авіаційних тренажерах.
Розробка індикаторів з широким і вузьким полями зору вважається одним із ключових
факторів створення перспективних тренажерів. Другий, не менш важливий фактор –
створення засобів синтезування та збереження інформації про навколишнє середовище.
Важливість його полягає у тому, що перспективні багатофункціональні тренажери повинні
забезпечувати імітацію широкого діапазону умов: від маневреного повітряного бою до
польоту на гранично малих висотах; від польоту у складі груп до нанесення ударів по
наземним цілям.
При удосконаленні авіаційного тренажера потрібно пам’ятати про таку важливу
складову, як система рухливості тренажера. Вартість системи рухливості тренажера є однією
з головних складових вартості тренажера в цілому (приблизно 35-40%). Традиційно
використовуються, в усьому світі, системи опорного типу, вони не в змозі дати льотчику
необхідній обсяг акселеративної інформації про діючі на нього перевантаження в діапазоні
частот управління літака льотчиком і практично служать лише ―прикрасою‖ тренажера, а не
технічними засобами навчання. Закордонні фахівці вважають, що значущим просуванням
вперед є створення авіаційного тренажера з істотно більш дешевою, але досить ефективною
5-ступеневою системою рухливості - опорно-консольного типу та виробництво на її базі
мобільного тренажера.
Використання авіаційного тренажера, що транспортується, дозволить зменшити
потрібну загальну кількість однотипних авіаційних тренажерів, дозволить відмовитися від
будівництва спеціальних приміщень для розміщення тренажера, ефективно експлуатувати
установку при 2-змінному режимі роботи, оперативно транспортувати тренажер і тренувати
льотний склад, безпосередньо, в місці розташування авіаційних частин і авіапідприємств
прямо на аеродромі в польових умовах або в літаковому ангарі, що в свою чергу дозволить
зменшити витрати на підготовку авіаційних фахівців.
Ще одним перспективним напрямком на шляху покращення навчання льотного
складу є об’єднання різних авіаційних тренажерів в єдину мережу, де окремими абонентами
будуть не комп’ютери, а тренажери розташовані в різних географічних точках. Це також
суттєво полегшить інсталяцію необхідних вихідних даних і проведення кваліфікаційної
оцінки АТ, незалежно від його місця знаходження. Спочатку доцільно створення локальних
мереж таких авіаційних тренажерів, які в подальшому можуть бути пов'язані як з
постачальниками блоків вихідних даних, так і з іншими авіаційними тренажерами.
Об’єднання в мережі різних авіаційних тренажерів, які перебувають в різних географічних
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точках, в кінцевому результаті дозволить також здійснювати одночасне моделювання
операцій з використанням декількох літальних апаратів одночасно.
Висновок. Підводячи підсумки, визначим основні напрямки за якими необхідно
рухатися конструкторам і виробникам сучасних авіаційних тренажерів в Україні:
зниження вартості тренажера за рахунок впровадження новітніх технологічних та
конструктивних підходів до його будування;
розробка мобільних тренажерних комплексів;
розробка та впровадження уніфікованих взаємозамінних модулів тренажерів (система
візуалізації, система рухливості та інше);
розробка та впровадження новітніх систем візуалізації на базі сучасних технологій.
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS OF THE AVIATION SIMULATORS BUILDING AND THE
POSSIBLE WAYS FOR DEVELOPMENT OF THE GROUND FLYING TRAINERS OF THE STATE
AVIATION OF UKRAINE.
E.Tertyshnik, O.Kuzmich, V.Dmytriiev, N. Sokorynska

In the conditions of conducting operations on the territory of our state (Donetsk and Lugansk regions) for the
training of high-quality specialists of the State Aviation of Ukraine, there are essential needs for the creation of highquality ground flying trainers (GFT) of the State Aviation of Ukraine, which will be designed and built taking into
account the modern requirements. In the general process of training aviation specialists in the leading countries of the
world aviation industry and using aviation, it has long been understood and established the main role of GFT.
Significant saving of aeronautical equipment resource plays a special role in this issue .
The analysis of the existing GFT, their comparison and using not only in the State Aviation of Ukraine but also
in other countries of the world were carried out. Three main classes of trainers are considered: tactical, multi-task and
procedure, their comparison is made and the necessity of their application in the State Aviation of Ukraine is analyzed.
Focus on the complexes of tactical trainers, which have practically unlimited methodological opportunities for training
commanders and crews for the State Aviation of Ukraine, was made. By applying the procedure trainers, preparation a
team of specialists who are able to adequately respond and make competent decisions in different circumstances is
provided. The main directions of GFT development are considered: its development and production of multifunctional
samples.
Substantional consideration was given to the integration of live monitoring and recording system into the GFT.
The presence of this system in the trainers will increase the methodological capabilities of the flight training process.
The analysis of the basic world tendencies and directions of development of the most important GFT
components and examination of the newest methodical approaches to the training of the flight crew members on the
different types of GFT are conducted. Problems regarding the lack of modern guidance documents that would allow to
competently assess and adopt the newest GFT to be used for the training of State Aviation specialists.were considered.
Possible ways of improving the existing training complexes and new methodological approaches to the training of the
flight crew members on GFT were reviewed.
Keywords: ground flying trainers, live monitoring and recording system.
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Шапоренко В.Г. Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО
ЗНАЧЕНЬ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ УНІФІКАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
У статті за рахунок диференціації значень коефіцієнтів факторів впливу за їх значущістю
удосконалені рекомендації щодо обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації у тактикотехнічних завданнях на дослідно-конструкторські роботи з розробки зразків озброєння та військової техніки.
Ключові слова: вимоги, кількісні показники уніфікації, рейтинг, тактико-технічне завдання,
уніфікація, фактор впливу.

У роботі [1] з урахуванням положень нормативних документів [2-6] 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 була відсутність рекомендацій
виконання пунктів 1-3 наведеного методичного підходу, яка була вирішена у роботі [7].
Однак у роботі [7] прийнято ряд припущень, які потребують уточнення. Так,
коефіцієнти факторів прийняті з диференціацією тільки за характером впливу, без
врахування значущості самого фактору. Це може суттєво вплинути на результати
розрахунків та їх аналіз.
Метою статті є удосконалення рекомендацій щодо обґрунтування вимог до значень
кількісних показників уніфікації за рахунок диференціації значень коефіцієнтів факторів
впливу за їх значущістю.
Для досягнення мети була сформована група експертів з фахівців Державного
науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки у
складі п’яти осіб. Відомості про експертів наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Відомості про експертів
Стаж науково№
Найменування посади
технічної
п/п
діяльності, років
1 Начальник відділу
11
2 Провідний науковий співробітник
23
3 Старший науковий співробітник
20
4 Старший науковий співробітник
7
5 Науковий співробітник
6

Досвід оцінок
(кількість
зразків ОВТ)
100
110
80
30
20

Примітка

Експертам була надана анкета-матриця, у якій вони повинні були надати оцінки,
визначеним у роботі [7] факторам впливу шляхом парного порівняння їх значущості
(таблиця 2) за критеріями:
фактор більш значущий – оцінка ―+ 1‖;
фактор менш значущий – оцінка ―– 1‖;
однаково значущі фактори або складно порівняти – оцінка ―0‖.
Приклад оформлення анкети наведений в таблиці 2.
Для підвищення достовірності оцінок та виключення помилок анкетування було
проведено двічі, з перервою у тиждень.
Таблиця 2
Анкета опитування експертів
Експерт № ___

5. Обсяг випуску
6. Досвід підприємства
7. Потенціал
підприємства
8. Додатковий фактор
(вказати)

8. Додатковий
фактор
(вказати)

3. Характер
застосування
4. Потреба у сумісності
з іншими зразками

–1

7. Потенціал
підприємства

2. Складність зразка

+1

6. Досвід
підприємства

1. Новизна розробки

+1

0

0

+1

+1

–

+1

0

+1

0

0

–

0

0

–1

0

–

0

0

0

–

0

0

–

+1

–

3. Характер
застосування
4. Потреба у
сумісності з
іншими
зразками
5. Обсяг
випуску

1. Новизна
розробки
2. Складність
зразка

Фактор впливу, який порівнюється, і

Фактор впливу, з яким порівнюється, j

–1

–1

0

0

0

0

–1

0

0

–1

0

+1

0

0

–1

0

0

0

0

–1

–

–

–

–

–

–

–
–

За результатами анкетування додаткових факторів жодний з експертів не визначив.
Визначення рейтингу кожного фактору впливу Ri проводилася за формулою:
∑
,
де:

Oi – сума оцінок і-того фактору впливу за результатами усіх анкетувань;
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ne – кількість експертів;
na – кількість повторень анкетувань групи експертів (na=2).
Результати розрахунків наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Рейтинг значності факторів впливу
Рейтинг
Фактор впливу
значущості
Новизна розробки
+4
Складність зразка
+1
Характер застосування
–3
Потреба у сумісності з іншими зразками
0
Обсяг випуску
–1
Досвід підприємства
+1
Потенціал підприємства
–2

Примітка

У роботі [7] визначено, що коефіцієнти факторів, які впливають на рівень уніфікації
Сі, мають значення за формулою (1):
Сі = 1,286 – для факторів сприятливого впливу;
Сі = 0,714 – для факторів несприятливого впливу.
Наведені значення коефіцієнтів потребують корегування за результатами визначення
рейтингу значущості впливу факторів.
Корегування проведемо за наступним алгоритмом.
Для забезпечення прийнятних максимального та мінімального рівнів уніфікації,
визначених у роботі [7], повинна дотримуватися умова:
∑
∑ ,
де
– відкоригований коефіцієнт Сі.
Тоді, значення відкоригованих коефіцієнтів можна розрахувати за формулами:
для факторів сприятливого впливу:
∑
;
(2)
∑
для факторів несприятливого впливу:

∑
∑

де

,

(3)

– позитивні та від’ємні рейтинги значності факторів відповідно.
Результати розрахунків за формулами (2), (3) за критеріями диференціації факторів за
характером впливу, визначеними у роботі [7], наведені у таблиці 4.
Таблиця 4
Результати розрахунків відкоригованих коефіцієнтів факторів впливу
Характер впливу
№
Найменування фактору
п/п
несприятливий
відсутній
сприятливий
1 Новизна розробки
0,524
1
1,476
2 Складність зразка
0,666
1
1,334
3 Характер застосування
0,857
1
1,143
Потреба у сумісності з
4
0,714
1
1,286
іншими зразками
5 Обсяг випуску
0,762
1
1,238
6 Досвід підприємства
0,666
1
1,334
7 Потенціал підприємства
0,809
1
1,191
,
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У таблиці 5 наведено порівняння результатів розрахунку досягнутого рівня уніфікації
окремих зразків ОВТ, які отримані у випробуваннях [8-12], розраховані у роботі [7] та за
даними таблиці 4 (при базовому рівні уніфікації 70%).
Таблиця 5
Порівняння досягнутого рівня уніфікації
за результатами випробувань, розрахованими у роботі [7]
та з урахуванням відкоригованих коефіцієнтів факторів впливу
№
п/п

1
2
3
4
5

Об’єкт випробувань

Значення коефіцієнту повторюваності
за
за
з урахуванням
результатами
результатами
відкоригованих
випробувань
розрахунку в
коефіцієнтів
роботі [7]
факторів впливу

Автожир ―Сапфір-2‖
Вертоліт
Ми-2МСБ
з
системою
некерованого ракетного озброєння
Вертоліт Мі-8МСБ-В з розширеними
бойовими можливостями
Літак Ан-26 з КУВ 26-50 та ―Адрос‖ КТ-03У
Вертоліт типу Ми-8 з пристроями ―Фалькон‖

76%

67%

68%

83%

76%

79%

82%

76%

79%

54%
72%

70%
73%

69%
74%

Аналіз порівняння рівня уніфікації за результатами розрахунків у роботі [7] з
результатами, отриманими у цій роботі (з урахуванням відкоригованих коефіцієнтів факторів
впливу) показує, що зміни у цілому невеликі (від 1% до 3%), але стали ближче до отриманих
у випробуваннях результатів у 80% розглянутих випадків. При цьому автори роботи
вважають, що відхилення результатів у випадку з вертольотом типу Ми-8 з пристроями
―Фалькон‖ лише ще раз підтверджує, що потенційно можливий рівень уніфікації не був
досягнутий при проведенні цієї дослідно-конструкторський роботи.
Висновки. За результатами проведених досліджень удосконалені рекомендації щодо
обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації за рахунок диференціації
значень коефіцієнтів факторів впливу за їх значущістю, що може бути застосовано на
практиці під час встановлення вимог у ТТЗ на дослідно-конструкторські роботи з розробки
зразків ОВТ.
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RECOMMENDATIONS IMPROVEMENT FOR SUBSTANTIATION OF REQUIREMENTS FOR
THE VALUES OF QUANTITATIVE INDICATORS OF ARMAMENT AND MILITARY
EQUIPMENT UNIFICATION
V. Shaporenko
The article deals with recommendations improvement for substantiation of requirements for the values of
quantitative indicators of unification in requests for proposals for research and development works (R&D) on the
development of samples of armament and military equipment (AME).
Previously, it was proposed to substantiate these requirements on the basic unification level, taking into
account the coefficients of factors that influence the level of unification, recommendations for their determination were
given, but the coefficients of factors were adopted the same for all influencing factors.
To achieve this goal, a group of five experts from the State Scientific Research Institute of Armament and
Military Equipment Testing and Certification was formed. The experts were provided with a matrix questionnaire in
which they had to provide evaluations of seven identified influencing factors by pairwise comparing of their
significance. To increase the reliability of evaluation and eliminate errors, the survey was conducted twice. According
to the results of the questionnaire, the ratings of the significance of the influencing factors were determined, which
ranged from “+4” to “–3”.
Taking this into consideration, the previously determined values of the coefficients of factors that influence the
level of unification were adjusted and amounted to:
for favorable factors: from 1.143 to 1.476;
for adverse factors: from 0.524 to 0.809.
The calculations of the value of repeatability factor at the basic level of unification of 70% on the example of
tests of individual samples of AME were obtained. The results ranged from 68% to 79%.
The analysis of the comparison of the unification level with the results of calculations in the previous work
revealed that the changes are generally small (from 1% to 3%), but became closer to the results obtained in the tests in
80% of cases.
The results of the study are recommended for use in practice during the setting of requirements in requests for
proposals for research and development works on the development of samples of AME.
Keywords: requirements, quantitative indicators of unification, rating, request for proposal, unification,
influencing factor.
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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 розміщюються 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), повинні мати обсяг не менше, 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 менше, ніж 1800 знаків,
включаючи ключові слова.
Якщо основною мовою статті є англійська, то анотація українською мовою
повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менше, 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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