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хімічним, біологічним захистом військ
Слободяник В.А. Структурно-параметричний синтез системи технічних засобів
радіаційної, хімічної, біологічної розвідки
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системи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки
Слободяник В.А., Севостьянов Д.М. Класифікація технічних засобів радіаційної,
хімічної, біологічної розвідки
Слюсар В.І, Гамалій Н.В. Досвід розробки і застосування зброї несмертельної дії в
НАТО
Сова О.Я, Налапко О.Л.,Остапчук В.М. Використання алгоритму мурашиних
колоній для вирішення завдань машрутизації в мережах зв’язку з можливістю до
самоорганізації
Станіщук А.Б. Аналіз можливостей тактичної системи C4I виробництва компанії
ASELSAN
Станіщук А.Б. Тенденції розвитку тактичних мереж обміну інформацією
Телепа М.В. Багаторівнева система гіперспектрального моніторингу Землі
Телепа М.В. Геопросторова розвідка як новий вид розвідувальної діяльності
Телепа М.В. Гіперспектральний аналіз як перспективний напрямок дослідження
об’єктів земної поверхні
Телепа М.В., Горбачевський С.А. Використання броньованого скла на бійницях
вогневих споруд ВС-1 та МВС-2
Федоров П.М., Богучарський В.В. Нетрадиційна зброя несмертельної дії в Збройних
Силах України
Холодний Ю.Ф. Шляхи комплексного вирішення питання забезпечення Збройних
Сил України засобами доставки військового майна
Черних І.В., Колос О.І., Колос О.Л. Особливості фортифікаційного обладнання
блокпостів в ході проведення операції об'єднаних сил у східних областях України
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Секція 4
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ
Косяковський А.В. Розвиток морських озброєнь та техніки ВМС, як невід’ємна
частина розбудови та відновлення вітчизняних військово-морських сил
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Бережний О.М., Ісаєнко О.С. Зведення реального процесу експлуатації корабля та
його озброєння, що має післядію, до марковської моделі
Дерепа А.В., Лейко О.Г. Вплив акустичних особливостей надводного корабля на
одержання гідроакустичної інформації
Джаназян В.В. Надання оцінки можливостей безекіпажних катерів щодо виконання
завдань
Калюх Ю.І. Математичне забезпечення та програмна реалізація проектування
буксируваних та прив'язних підводних систем
Кацан А.М. Щодо основних вимог до морських мішеней
Киризюк О.М. Оцінка перспектив розвитку технологій будівництва кораблів в умовах
сучасних потреб ВМС ЗС України
Колос О.І., Березовський А.І. Ефективність протимінних дій на морі
Кочарян О.О. Фізичні поля кругових корабельних циліндричних гідроакустичних
антен
Левицький І.С. Світовий досвід і тенденції застосування засобів імітаційного
моделювання бойових дій
Ліждвой О.Є. Оптико-електронна система забезпечення зльоту, приводу та посадки
гвинтокрила на палубу
Меленко Ю.Я. Щодо доцільності використання пасивних направлених
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Миценко І.М., Педенко Ю.О. Електромагнітна сумісність пасивного і активного
каналів у морських комплексованих РЛС
Могила А.А. Виявляння надводної цілі за допомогою радіометричного датчика
Морозов В.Є. Електрофізичні властивості сапфіру у Ка діапазоні
Овчіннікова А.І., Давидов В.С. Про необхідність доопрацювання програмного
забезпечення Inland ECDIS на судах буксирного флоту
Олійник К.А. Загальні принципи створення бойових кораблів
Петренко О.В., Ільченко М.В. Модернізація та продовження строку служби
комплексу приладів управління
Позднякова О.М., Хлопук А. Вплив схеми побудови екранованого циліндричного
гідроакустичного випромінювача на його направлені властивості
Расстригін О.О., Зірка А.Л. До питання висвітлення надводної обстановки за
допомогою перспективного безпілотного авіаційного комплексу корабельного
базування
Расстригін О.О., Зірка А.Л. Методика визначення на основі енергетичного методу
масо-габаритних характеристик оптико-електронних камер безпілотних авіаційних
комплексів корабельного базування
Розгонаєв С.М. Методологічні основи удосконалення системи управління
протикорабельних ракет
Синицький В.Б. Діагностика радіолокаційної спостережливості цілей над морем за
допомогою сигналів навігаційних супутників
Соколюк С.М. Досвід створення та застосування морських роботизованих
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(безекіпажних) підводних систем (комплексів) та можливості його використання у
ВМС ЗС України в сучасних умовах
Терлич С.В. Дослідження коливань корпусу корабля при транспортуванні та
експлуатації палубного гелікоптера
Фролов С.М., Гриценко А.М. Безпілотні авіаційні комплекси для військово-морських
сил збройних сил України
Чабаненко П.П., Розгонаєв С.М. Моделювання безаварійної експлуатації озброєння і
військової техніки на основі принципу зворотного зв'язку
Чабанеко П.П., Розгонаєв С.М., Бережний О.М. Класифікація морських цілей за
радіолокаційними сигналами при дефіциті часу
Яким’як С.В. Основні вимоги до перспективних морських роботизованих систем

20

577
580
581
583
584
585

VII науково-технічна конференція

Пленарне засідання
Вступне слово
Першого заступника Міністра оборони України
доктора воєнних наук, професора Руснака Івана Степановича
на відкритті VІI Міжнародної науково-практичної конференції
“ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ ВОЕННО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ОБОРОННОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ”
Шановні учасники конференції!
В рамках ХVI Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека
– 2019» Міністерством оборони України проводиться чергова (сьома)
міжнародна конференція, яка, як й у минулі роки, має тематичну назву
"Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової
політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової
техніки". З кожним роком дана конференція привертає до себе все пильнішу
увагу як воєнно-політичного керівництва країни, так і широкого кола
фахівців воєнно-технічної та оборонно-промислової політики України та
інших країн світу. Важливість цієї конференції полягає в тому, що цього року
Міністерство оборони України знову проводить її спільно з Міністерством
освіти та науки України, що стало вже гарною традицією, навчальні та
наукові заклади також вносять вагомий внесок у розвиток технічного
оснащення Збройних Сил України. У зв’язку з цим я вважаю, що науковий
рівень та практична спрямованість конференції постійно зростають.
Відкриваючи конференцію, я хотів би висловити вдячність всім її
учасникам за присутність на цьому заході та небайдужість до проблем
технічного оснащення Збройних Сил України, які наразі вирішуються в
Міністерстві оборони.
На даному заході ми плануємо, як й завжди, підбити основні результати
року після останньої конференції, проаналізувати наші досягнення у
зміцненні обороноздатності України, бойову могутність Збройних Сил, у
вирішенні питань воєнно-технічної та оборонно-промислової політики
України тощо. Разом з тим, обов’язково повинні бути висвітлені питання в
цій сфері, які не були вирішені або не повністю вирішені, проаналізовані
причини їх стану, та шляхи щодо їх усунення й запобігання у майбутньому.
Слід зазначити, що минулий рік був досить складним для України та її
Збройних Сил.
Сучасний етап розвитку ситуації у світі характеризується наявністю
воєнної напруги в окремих регіонах земної кулі, у тому числі – навколо та у
середині України. Збройний конфлікт на Сході України триває п’ять років і
призвів до величезних втрат економічного та людського потенціалу України.
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Для запобігання та ліквідації воєнних конфліктів вагому роль відіграють
Збройні Сили України, які повинні бути укомплектовані кваліфікованими
кадрами та оснащені сучасним озброєнням та військовою технікою. Минулі
роки стали певною мірою позитивними для розвитку технічного озброєння
Збройних Сил України шляхом постачання до них великої кількості
модернізованого озброєння та військової техніки, а також шляхом прийняття
деяких нових.
Враховуючи, що Збройні сили України зараз оснащені зразками зброї,
створеної переважно за часів існування Радянського Союзу, які застаріли як
фізично, так і морально, українські військові експерти вважають, що їх
подальший розвиток має ґрунтуватися на основі результатів
фундаментальних пошукових та прикладних досліджень за всім
спектром науково-технічних напрямів.
При цьому, головними напрямами розвитку озброєнь на сучасному
етапі, з урахуванням загальносвітових тенденцій і досягнень та здобутків
української науки, мають стати інтелектуалізація засобів ведення збройної
боротьби (створення та масове використання роботизованих, автономних та
дистанційно керованих зразків та систем ОВТ), а також розробка та
застосування озброєнь, заснованих на нетрадиційних (у тому числі
нелетальних) принципів дії.
Одночасно з удосконаленням існуючих та розробкою нових видів
озброєнь, призначених для ведення війн у недалекому майбутньому, слід
готуватися до війн більш віддаленого майбутнього. У багатьох випадках
військові дослідники прогнозують, що так звані війни шостого покоління
поки що носитимуть характер війн із застосування зброї, створеної на основі
технологій п’ятого технологічного укладу. Але це зброя, яка вже досягла
(або досягає) піку (правильніше мовити – межі) своєї можливої
ефективності у рамках базових технологій, що містяться у її основі, з
яких практично «вижате» все можливе. Відповідно до філософського
закону «заперечення заперечення» таке озброєння має бути у найближчій
перспективі замінено новим, створеним на основі технологій шостого
технологічного укладу, ключовим фактором якого вчені бачать
нанотехнології, клітинні технології та методи генної інженерії, поява
альтернативної енергії (енергія водню, використання вітру, сонця тощо).
Характер війн та облік армій, які характеризуватимуть шостий
технологічний уклад, ще не визначені повністю. Це неможливо зробити до
тих пір, поки не будуть створені нові базові технології, вивчені їх властивості,
на їх основі створені й випробувані озброєння та не будуть визначені їх місце
і роль у структурі збройних сил та на полі бою.
Саме цим й повинна займатися військова наука в її тісній та плідній
співпраці з наукою, що здійснюється в установах та закладах Міністерства
освіти та науки України, Національній академії наук України тощо.
Звичайно, розвитку та втіленню на практиці новітніх досягнень науки
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та техніки заважають чисельні недоліки та труднощі, що перешкоджають
здійсненню планів, що намічені, та визначення ефективних шляхів щодо
їх запобігання чи усунення. На попередніх конференціях ми постійно про
них нагадували, тому не будемо на них зупинятися. Міністерство оборони
України, Генеральний штаб Збройних Сил України обізнані про всі наявні та
можливі недоліки і, наскільки це можливо, намагаються їх уникнути або
своєчасно їх виявити та усунути. Однак самі ми не можемо вирішити всі
складні питання, що є або виникають.
Тому керівництво Збройних Сил України чекає від вас, вчених,
науковців та промисловців максимальної віддачі, нових ідей, нових
конструктивних та технологічних рішень, покращених характеристик
озброєння, військової й спеціальної техніки, що дозволить особовому складу,
який їх використовує, виконувати всі поставлені перед ними бойові завдання
з найвищою ефективністю.
Завершуючи виступ, хочу висловити впевненість у тому, що дана
конференція, як й завжди, буде проходити в конструктивному руслі, а
присутність на ній представників Міністерства освіти та науки України,
закордонних фахівців у військовій та військово-технічній сфері підвищить її
науковий рівень. На пленарному засіданні, що відбувається зараз, а також
завтра, на засіданнях секцій з видів озброєння та військової техніки,
планується розглянути питання щодо:
основних аспектів воєнно-технічної та оборонно-промислової політики
України на сучасному етапі, удосконалення алгоритму їх синхронізації;
ролі за завдань військово-технічного співробітництва у здійсненні
воєнно-технічної та оборонно-промислової політики України;
сучасних тенденцій та проблем розвитку оборонно-промислової сфери
України;
перспектив розвитку озброєння, військової й спеціальної техніки
Збройних Сил України тощо.
Результатом обговорення зазначених питань мають стати науково
обґрунтовані пропозиції щодо подальшого вдосконалення в найближчій
перспективі воєнно-технічної та оборонно-промислової політики України з
метою оснащення Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і
оборони України сучасними та перспективними зразками озброєння,
військової й спеціальної техніки, з урахуванням економічних реалій та
можливостей України.
Бажаю всім нам плідної роботи!
Дякую за увагу!
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Вступне слово
першого заступника Міністра освіти і науки України
кандидата історичних наук ПОЛЮХОВИЧА Юрія Юрійовича
на відкритті VIІ Міжнародної конференції
«ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ ВОЄННО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ОБОРОННОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ»
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди відкриття VIІ Міжнародної
конференції «Проблеми координації воєнно-технічної та обороннопромислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та
військової техніки»!
Сьогоднішній захід, який відбувається напередодні Дня захисника
України, має не тільки величезне практичне, а й суспільне значення. Адже
виставка «Зброя та безпека» є унікальним інструментом як для посилення
вітчизняного економічного потенціалу, так і для об'єднання всіх громадян
України навколо ідеї побудови нової сильної та квітучої України.
Час доводить, що з кожним роком дана конференція привертає до себе
значну увагу широкого кола спеціалістів з воєнно-технічної та обороннопромислової сфер економіки України. Захід сприяє поєднанню теоретичних
та практичних напрацювань у сфері оборони та безпеки, обміну досвідом та
налагодженню контактів для подальшої співпраці між закладами вищої освіти
та науковими установами, які роблять значний внесок у розвиток технічного
оснащення Збройних Сил України.
З метою створення умов для успішної співпраці в науковій та
інноваційних сферах Міністерство освіти і науки України бачить одним з
своїх пріоритетних завдань, перш за все, формування якісного законодавчого
поля та нормативно-правового підґрунтя для запровадження механізмів
сприяння розвитку інноваційної діяльності.
Саме тому Міністерство розробило Стратегію інноваційного розвитку
України період до 2030 року, яку схвалено Урядом (розпорядження КМУ від
10 липня 2019 р. № 526-р), де закладено нові підходи до розвитку інновацій,
трансферу технологій, підтримки стартапів та налагодження комунікацій між
усіма учасниками інноваційного процесу, а також усунення законодавчих
перешкод, що мають місце в інноваційній сфері.
Для забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій
у сфері виробництва озброєння та військової техніки, Міністерством
здійснюються заходи з актуалізації переліку критичних технологій з метою
визначення напрямів розвитку військово-технічного і технологічного потенціалу
держави на довгострокову перспективу для забезпечення належного оснащення
всіх складових сектору безпеки і оборони необхідним озброєнням та військовою
технікою.
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На сьогодні перед Україною стоїть нагальне завдання виходу на
траєкторію швидкого та стійкого економічного зростання, а також
підвищення обороноздатності країни. Україна має потужний науковий та
інноваційний потенціал, який потенційно може і має, відповідно до сучасних
загальносвітових трендів, стати драйвером економічного зростання.
Сподіваюся, що професійний діалог та результати сьогоднішньої
конференції нададуть новий імпульс створенню сприятливих умов для
здійснення наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
комерціалізації інновацій, а також створенню високотехнологічних
виробництв вітчизняними промисловими підприємствами за участю
вітчизняних наукових установ або закладів вищої освіти у сфері оборони.
Ми спільно повинні підвищувати ефективність використання
інтелектуального потенціалу країни та забезпечити розвиток науки та
інновацій на усіх рівнях.
Тож бажаю учасникам конференції плідної праці, творчої наснаги для
спільних рішень на підвищення обороноздатності нашої країни!
Чепков І.Б., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДЕРЖАВНА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА У СВІТЛІ
СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО
ПРОГРЕСУ
Одним з найважливіших факторів формування державної військовотехнічної політики (далі – ВТП) є її орієнтація на новітні досягнення світової
науки і техніки, промислового виробництва.
Якщо критично проаналізувати нинішній стан державної ВТП під цим
ракурсом, то відкривається цілий ряд тривожних обставин, недооцінка яких
здатна створити суттєві, до певного часу приховані, загрози національній
безпеці держави.
При всій багатогранності цієї проблематики доцільно звернути увагу на
наступні конкретні тенденції.
По перше, загально визнано, що людство вступило в фазу Четвертої
промислової революції.
Перша промислова революція, як відомо, почалася з винаходу парового
двигуна Джеймсом Уаттом, що дозволило протягом XVIII-XIX століть
здійснити первинну індустріалізацію Європи.
Друга промислова революція відбулася на початку XX століття в зв'язку
з появою електрики і винаходом Генрі Фордом конвеєра, що зумовило
організацію масового виробництва і його механізацію.
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Третя промислова революція припадає на 60-і роки XX століття, коли
почали бурхливо розвиватися цифрові технології: було винайдено комп'ютер,
мікропроцесор, числове програмне управління, дещо пізніше - промислові
роботи, швидкими темпами розвивалася хімія.
Таким чином перші три промислові революції базувалися на трьох
складових:
сировина, джерела і способи передачі енергії;
технології;
організація виробництва и управління.
Четверта промислова революція, яка логічно випливає з Третьої,
характеризується поширеним проникненням цифрових технологій практично
у всі сфери життя шляхом впровадженням кіберфізичних комплексів1 (далі –
КФК), які, будучи об'єднаними в єдину мережу (наприклад, Інтернет),
володіють спроможністю без участі людини зв'язуватися один з одним в
режимі реального часу, самонастроюватися і вчитися новим моделям
поведінки, відповідним чином будувати виробничий або якийсь інший
процес, взаємодіяти з виробленими продуктами і при необхідності самостійно
адаптуватися до нових запитів споживачів. Ситуація, коли виріб, проходячи
всі стадії технологічного процесу, сам визначає обладнання, здатне його
виготовити, є класикою Четвертої промислової революції.
На відміну від перших трьох, Четверта промислова революція базується
вже на зовсім інших принципах, а саме:
функціональна сумісність людини і машини, можливість прямих
контактів між ними за допомогою Інтернету;
здатність створювати віртуальну картину фізичного світу за рахунок
доступності, прозорості та повноти потрібної інформації, а також
можливостей комп’ютерної техніки;
перекладання на машину широкого кола завдань, вирішення яких не
підвладне людському розуму або становить небезпеку для людини, шляхом
створення великих баз даних, накопичення інформації, її оброблення та
аналізу;
спроможність машини самостійно і автономно приймати необхідні
рішення.
Минуло вже більше трьох років з моменту знаменитої промові Клауса
Мартина Шваба (Klaus Martin Schwab)2 на Всесвітньому економічному

1

Кіберфізичний комплекс (КФК) це своєрідний механізм, що контролюється або відстежується
комп'ютерними алгоритмами і поєднаний з Інтернетом. В КФК програмне забезпечення тісно пов'язано з
фізичними об'єктами. Компоненти КФК взаємодіють на різних часових та просторових рівнях та можуть
мати різні, відмінні одна від одної моделі поведінки та взаємодіяти один з одним різними шляхами, які
можуть змінюватися в залежності від контексту.
2
Клаус Мартин Шваб (Klaus Martin Schwab) - відомий німецько-швейцарський економіст, народився
30 березня 1938 року, засновник і беззмінний президент (з 1971 року) Всесвітнього економічного форуму.

26

VII науково-технічна конференція

форумі3 в Давосі (20 січня 2016 року), у якій він виклав основні принципи
Четвертої промислової революції. Професор К.М. Шваб бачить три причини,
за якими сьогоднішні події в галузі цифрових технологій, що відбуваються,
слід вважати не простим продовженням Третьої промислової революції, а
початком Четвертої:
швидкість, з якою відбуваються зміни;
їх розмах;
системний характер наслідків.
Дві книги К.М. Шваба «Четверта промислова революція»4 та «Технології
Четвертої промислової революції»5 перекладені багатьма мовами світу і стали
справжніми бестселерами.
Паралельно втілення досягнень Четвертої промислової революції в
засобах збройної боротьбі та оборонній промисловості у США, Німеччині,
Франції, Великобританії, Китаї, Індії та цілому ряді інших країн, включаючи,
що досить небезпечно для нас, Росію, вже йде повним ходом.
Причому ділитися з Україною цими досягненнями ніхто не збирається.
Очевидно, що світ стоїть напередодні грандіозного якісного стрибка.
На жаль, наша країна, маючи суттєві заділи у цій сфері, не може
похвалитися великими успіхами.
Ще в 2007 році Верховною Радою України був прийнятий Закон України
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні» 6, а в
2013 році Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку
інформаційного суспільства в Україні7. Однак, ці нормативно-правові акти
вже безнадійно застаріли хоча би тому, що за роки, які минулі з того часу,
незважаючи на проголошення у 2016 році Четвертої промислової революції,
до них не внесена жодна зміна.
Не можна сказати, що в напряму розвитку цифрових технологій у країні
нічого не робилося. Впровадження систем електронних закупівель ProZorro та
електронного декларування, стандартів 3G та 4G в мобільному зв`язку,
переведення на комп’ютерно-інформаційну основу надання деяких
адміністративних послуг, окремі пілотні проекти Міністерства охорони

3

Всесвітній економічний форум – авторитетний неурядовий приватний міжнародний фонд,
заснований у 1971 році, зі штаб-квартирою в Женеві, членами і партнерами якого є більш тисячі провідних в
світі компаній і організацій. Щорічно організовує свої засідання в Давосі (Швейцарія), куди запрошуються
відомі керівники бізнесу, політичні діячі, видатні мислителі та журналісти і де обговорюються найбільш
гострі світові проблеми.
4
Шваб, Клаус. Четвертая промышленная революция : перевод с английского / Клаус Шваб. – М :
Издательство «Эксмо», 2016. – 208 с.
5
Шваб, Клаус. Технологии Четвертой промышленной революции : перевод с английского / Клаус
Шваб, Дэвис Николас. – М : Издательство «Эксмо», 2018. – 320 с.
6
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : Закон України від 9 січня
2007 року №537-V // Офіційний вісник України, 2007. - №8. - С. 9.
7
Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : розпорядження Кабінету
Міністрів України від 15 травня 2013 року №386-р // Офіційний вісник України, 2013. - №44. - С. 79.
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здоров'я та Міністерства освіти і науки України, інші певні заходи безумовно
внесли певне пожвавлення на ринку цифрових продуктів.
До цього можна додати:
схвалення Урядом у 2017-2018 роках Концепції розвитку цифрової
економіки та суспільства України8 і Концепції розвитку електронного
урядування в Україні9;
розроблення концептуального документу «Цифровий порядок денний 2020» в межах проекту Digital Agenda Ukraine;
створення у 2019 році Міністерства цифрової трансформації України та
введення посади профільного Віце-прем’єр-міністра.
Але всі ці дії нагадують не стрімкий стрибок в майбутнє, а скоріше
повільне переповзання від однієї локальної мети до іншої, будучи скромною
імітацією тих грандіозних революційних перетворень, що відбуваються у
світі в технологічній сфері.
Подальше зволікання з об'єктивною реакцією на досягнення Четвертої
промислової революції буде означати відставання України від цивілізованого
світу не на десять і навіть не п'ятдесят років, а назавжди.
Про це говорить і професор К.М. Шваб, прогнозуючи стрімке збільшення
технологічного розриву між світовими лідерами і рештою країн в результаті
дії закономірностей Четвертої промислової революції.
Тобто проблема неадекватного відношення до технологій Четвертої
промислової революції стає проблемою національної безпеки.
Тому необхідно кардинально переглянути стратегічні, середньострокові
та поточні плани і програми у військово-технічній та оборонно-промисловій
сферах з метою радикального посилення саме їх технологічних розділів, в
першу чергу, пов’язаних з цифровими технологіями. Цим роботам повинен
бути відданий незаперечний пріоритет.
У цій важливій справі військові сподіваються на всіляку підтримку і
діяльну участь Національної академії наук України.
По-друге. Четверта промислова революція крім усіх її технологічних
досягнень породила ще один видатний соціальний феномен, якому поки не
дана належна суспільна оцінка. Мається на увазі безпрецедентний прорив
приватного капіталу у високотехнологічні сфери, які до недавнього часу
вважалися монополією держави.

8

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки
та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня
2018 року №67-р // Офіційний вісник України, 2018. - №16. - С. 70.
9
Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету
Міністрів України від 20 вересня 2017 року №649-р // Офіційний вісник України, 2017. - №78. - С. 109.
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Те, що створює американський підприємець Илон Маск (Elon Musk)10 в
галузі електронних платіжних систем, електричного автомобілебудування,
енергетики, нетрадиційних транспортних засобів, ракетно-космічної техніки
тощо, не тільки найяскравішими сторінками увійде в історію людства, але і
знаменує собою початок нової технологічної ери.
При цьому слід звернути увагу на принципово нову тенденцію у
відносинах держави і приватного капіталу, що виникла завдяки успіхам
І.Р. Маска.
З одного боку, вирішивши і продовжуючи вирішувати за власний
рахунок глобальні для людства технологічні проблеми, він колосальним
чином піднімає роль і планку соціальної відповідальності приватного
капіталу перед суспільством.
З іншого боку, держава, яка не змогла вирішити ці ж проблеми, маючи в
своєму розпорядженні значно більші ресурси, змушена найсерйознішим
чином задуматися про ефективність усієї системи державного управління.
Якщо дану модель поширити на український оборонно-промисловий
комплекс, який продовжують відносити до високотехнологічних сфер, то тоді
з розвитком ідей Четвертої промислової революції державний сектор ОПК
зобов’язаний значно посилити фінансово-економічну складову своєї
господарської діяльності, а перед приватними оборонними підприємствами
неминуче встане перспектива забрати на себе частину соціальної
відповідальності перед суспільством.
У цьому сенсі не може не хвилювати група питань, що пов'язані з
нерівноправністю форм власності.
На жаль, формально проголосивши на законодавчому рівні
рівноправність усіх форм власності, держава явно не послідовно поводиться в
реалізації цього основоположного принципу ринкової економіки.
Фактично у господарській практиці безпідставна з точки зору
економічної логіки перевага віддається державній власності. Причому, як це
парадоксально, дуже часто ця прерогатива також закріплена законодавчо.
Всі ці правові метаморфози є пережитком планової економіки, коли
існувала єдина форма власності, державна. Проте, з моменту набуття
Україною незалежності пройшло вже 28 років, а основні аспекти
вітчизняного законодавства, що стосуються співвідношення державної і
приватної форм власності, датовані ще 90-ими роками минулого століття і
безнадійно застаріли.

10

Ілон Рів Маск (Elon Reeve Musk) - американський інженер, підприємець, винахідник й інвестор,
народився 28 червня 1971 року.
Засновник компаній PayPal, SpaceX, Chief Product Architect, Tesla, SolarCity і багатьох інших, є
доларовим мільярдером. У рейтингу журналу Forbes у 2018 році його статки оцінювалися більш ніж в $22,5
млрд. Відомий своїми видатними революційними досягненнями в багатьох галузях сучасної науки і техніки.
За видатні заслуги у 2018 році удостоєний членства у Лондонському королівському товаристві.
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І то тих пір, поки така нормативно-правова ситуація буде зберігатися,
свої Ілони Маски в Україні не з’являться.
Таким чином, ситуація щодо реакції України на перспективи Четвертої
промислової революції є дуже тривожною і вимагає як широкого
громадського обговорення, так і рішучих дій з боку законодавчої та
виконавчої гілок влади, наукових і промислових кіл.
Тільки так можна в обмежений термін привести державну військовотехнічну та оборонно-промислову політику у відповідність з сучасними
тенденціями науково-технічного прогресу, які панують в світі.
Павловський І.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА У НАЙБЛИЖЧОМУ
МАЙБУТНЬОМУ
Озброєння, які є зараз, мають відповідати наявним технологіям,
враховуючи при цьому характер війн сьогодення, який суттєво змінився,
порівняно навіть із недалеким минулим. Якщо до недавні головною метою
війни були знищення противника та захват його території з метою
використання у своїх цілях його промислових, сировинних й трудових
ресурсів, то сучасна війна може вестися та досягати своїх цілей й без збройної
боротьби. Усе більш значущими стають економічні, політичні, інформаційні,
ідеологічні, психологічні та інші методи її ведення. Однак такі методи можуть
бути ефективними тільки тоді, коли країна, яка веде таку війну, спирається на
свій економічний і воєнний потенціали. Можна впевнено зробити висновок,
що головна ціль більшості війн сучасності й недалекого майбутнього –
розгром (ослаблення) «безконтактним» способом економічного потенціалу
будь-якої «ворожої» держави на будь-якій відстані у будь-якій точці земної
кулі.
Передові країни світу постійно працюють над удосконаленням наявних
видів озброєнь та над створенням новітніх, призначених для застосування у
війнах майбутнього. При цьому, загальні тенденції розвитку озброєння та
військової техніки (ОВТ) не залежать від країни, на озброєнні якої вони
знаходиться. Просто окремі країни мають або не мають можливості реалізації
окремих загальних тенденцій, або, у залежності від геополітичних факторів, у
них відсутня необхідність реалізації даних напрямів розвитку. Тому тенденції
розвитку засобів збройної боротьби є сенс розглядати на загальносвітовому
рівні або на рівні провідних у військовому відношенні країн світу, виділяючи
при цьому нові, які будуть активно використовуватися для створення ОВТ
найближчого майбутнього.
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Перша з цих тенденцій – інтелектуалізація засобів ведення збройної
боротьби: створення і масове використання роботизованих, автономних
та дистанційно керованих зразків та систем ОВТ.
Спеціалісти вважають, що саме розробка, виробництво та застосування
таких систем може бути дуже широким: від підводного середовища аж до
космічного простору.
Іншою тенденцією є розробка та застосування ОВТ, заснованих на
нетрадиційних (у тому числі нелетальних) принципах дії.
За думкою більшості провідних воєнних аналітиків, у війнах
наступного покоління широке застосування знайдуть засоби ураження цілей,
дія яких заснована на використанні різноманітних форм енергії. Елементи
такої зброї починають використовувати вже в наш час. До такого озброєння
відносяться: електромагнітна, лазерна, пучкова, плазмова, акустична,
радіологічна, біологічна, хіміко-технологічна та геофізична зброя тощо.
Саме у цьому напрямку й слід рухатися в Україні, реалізуючи її
військово-технічну політику на сучасному етапі, враховуючи при цьому
наукові, виробничі, технологічні й фінансові можливості країни.
У той же час, одночасно із вдосконаленням існуючих та розробкою
нових видів ОВТ, призначених для ведення війн у недалекому майбутньому,
слід готуватися до війн більш віддаленого майбутнього. Передбачити їх
характер, можливі напрями створення нових видів зброї та способи її
застосування – доволі важко, й, може бути – неможливо.
Перехід на інші принципи нанесення противнику ураження можливий
тільки за умови появи технологій, у рамках яких можлива реалізація таких
принципів. Але вимагати «народження» технологій неможливо. Вони
з’являються тільки на підґрунті фундаментального вивчення матерії, пізнання
її властивостей та визначення можливості застосування цих властивостей у
складних технічних пристроях, якими є сучасні зразки озброєння.
У деякому ступеню спрогнозувати напрями розвитку окремих новітніх
озброєнь та способів їхнього застосування у війнах віддаленого майбутнього
можливо, якщо здійснити ретроспективний аналіз та виявити взаємозв’язок
між розвитком у минулому тодішніх технологій, зброї, створеної з їх
використанням, та способів її застосування.
Даний взаємозв’язок знайшов своє відображення у теорії
довгострокового техніко-економічного розвитку. У цей теорії було
введено в обіходь поняття «технологічний уклад», яким зараз користуються
вчені у великій кількості країн світу ("уклад" означає облаштування,
встановлений порядок чого-небудь). Це поняття відіграє визначений інтерес
й для вивчення закономірностей розвитку ОВТ, у тому числі – для
прогнозування зміни їхніх поколінь. Технологічний уклад характеризується
єдиним технічним рівнем виробництв, пов’язаних вертикальними та
горизонтальними потоками однорідних ресурсів, що базуються на спільних
ресурсах робочої сили та спільному науково-технічному потенціалі.
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Усього з 1770-1785 років і до 2020-2035 років вчені розрізняють п’ять
технологічних укладів (п’ятий – умовно 1980 – 2020-2035 рр.).
Зараз передові країни світу вступають у наступний – шостий
технологічний уклад, ключовим фактором якого вчені бачать
нанотехнології, клітинні технології та методи генної інженерії,
виникнення
альтернативної
енергетики
(воднева
енергетика,
використання енергії вітру, сонця тощо). Поки що не повністю визначені
характер війн та облік армій, які будуть характерні для шостого
технологічного укладу. Однак, обрис окремих зразків ОВТ та систем ОВТ з
використанням новітніх технологій вже розпочав визначатися.
При цьому слід узяти до уваги такий факт. Дослідження свідчать, що у
періоди глобальних технологічних зсувів передовим країнам важко зберегти
лідерство, так як на хвилі росту нового технологічного укладу вперед
вириваються країни, що розвиваються, які мають напрацювання у
підготовці передумов його становлення. На відзнаку від передових країн,
які зіштовхуються із кризою перенакопичення капіталу у застарілих
виробництвах, у них є можливість запобігти масового знецінювання капіталу
та сконцентрувати його на проривних напрямках зростання. Виходячи з
цього, мусимо вважати: у України є шанс. Ним треба скористатися.
Гультяєв А.А., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КООРДИНАЦІЇ ВОЄННО-ТЕХНІЧНОЇ ТА
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Досвід передових країн світу показує, що воєнно-технічна та обороннопромислова політика розглядаються як основний механізм стратегії воєнної
політики держави, який базується на системі науково-обґрунтованих
поглядах з розвитку озброєння та оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Вона є основою для реалізації наукових ідей та розробок озброєння та надає
вихідні дані для планування розвитку оборонно-промислової сфери та
планування фінансового ресурсу для створення озброєння та військової
техніки (ОВТ).
Формування воєнно-технічної та оборонно-промислової політики
здійснюється з урахуванням стану воєнної безпеки, факторів економічного,
науково-технічного, виробничо-технологічного та іншого змісту з
використанням комплексного та системного підходів. Вона використовується
як основний інструмент практичної реалізації досягнень науково-технічного
прогресу у воєнній сфері та у промисловості. На її основі робиться вибір
пріоритетів, конкретних напрямів та послідовності дій держави у цій сфері.
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Цілком зрозуміло, що рівень технічного оснащення Збройних Сил,
інших складових сектору безпеки та оборони України, розвиток та
можливості ОПК України, ефективність міжнародного військово-технічного
співробітництва залежать від стану формування і реалізації військовотехнічної та оборонно-промислової політики в Україні.
Розглянемо питання життєдіяльності ОПК України, як однієї зі
складових сектору безпеки та оборони України, яка безпосередньо залежить
від ефективності реалізації воєнно-технічної та оборонно-промислової
політики в цілому.
На жаль, несистематичні заходи, що вживалися в останні роки для
реформування ОПК України, призвели до поступового руйнування його
специфічних особливостей як галузі в оборонній сфері. Обороннопромисловий комплекс України, за багатьма своїми складовими, втратив
спроможність до створення і серійного виробництва новітніх зразків ОВТ.
Підприємства України з капітального ремонту озброєнь були дещо в кращому
стані, але вони також зазнали значних труднощів із відновленням ОВТ,
головним чином через відсутність запасних частин.
Основними проблемами в ситуації, що склалася є:
низький рівень формування та реалізації державної обороннопромислової політики;
невизначеність базової моделі організаційної побудови та системи
управління вітчизняною оборонно-промисловою сферою;
відсутність системоутворюючого чинника, здатного інтегрувати в
ринкових умовах суб’єкти господарювання, які займаються створенням та
виробництвом зброї та військової техніки, в єдину функціональну цілісність;
знижена роль і місце інституту Генеральних конструкторів зі створення
техніки для потреб оборони та безпеки держави;
зменшення ролі наукового потенціалу Національної академії наук,
інших наукових установ Міністерства освіти та науки України;
недостатня підтримка стратегічно важливих для оборони, безпеки і
економіки держави наукових установ і промислових підприємств щодо
інноваційного розвитку;
відсутність технологічно замкнених циклів виробництва більшості
видів озброєння та військової техніки, руйнування традиційної науковотехнічної і виробничої кооперації, низькі темпи проведення диверсифікації
закупівель товарів військового призначення та подвійного використання;
критичне фізичне та моральне зношення основних виробничих фондів,
низька ефективність використання науково-виробничої бази, значна
енергоємність виробництв, технологічне відставання від провідних держав
світу, критичний фінансово-економічний стан більшості підприємств, низька
рентабельність виробництва, брак обігових коштів та відсутність
інвестиційних ресурсів;
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невідповідність існуючої системи побудови та управління ОПК України
загальноекономічним ринковим умовам життєдіяльності в державі та світі;
критичний стан забезпечення підприємств ОПК висококваліфікованими
робітничими, технічними та інженерними кадрами, тощо.
Пропонуються наступні першочергові заходи щодо поліпшення
становища в оборонно-промисловій сфері на початковому етапі:
1. Прискорення проведення огляду ОПК відповідно до Закону України
"Про національну безпеку" з обов'язковою оцінкою стану виконання інших
заходів, передбачених цим законом;
2. Невідкладне прийняття Верховною Радою України таких найбільш
актуальних законопроектів:
“Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної
техніки”;
“Про військово-технічне співробітництво України з іноземними
державами”, та розроблення й прийняття законопроектів:
“Про оборонно-промисловий комплекс України”;
“Про внесення деяких змін до Господарського кодексу України та
інших законодавчих актів з метою забезпечення сталого розвитку
вітчизняного ОПК”;
“Про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне
замовлення”;
“Про внесення деяких змін до Закону України “Про особливості
управління об’єктами державної власності в ОПК”;
“Про внесення деяких змін до Закону України “Про державно-приватне
партнерство” та “Про внесення деяких змін до Закону України “Про
інвестиційну
діяльність”
для
врегулювання
питань
покращення
інвестиційного клімату в ОПК України шляхом акціонування його і
підпорядкованих підприємств державної форми власності та залучення
акціонерів;
“Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації”;
“Про внесення змін до Закону України “Авторське право та суміжні
права”, інші законодавчі акти у сфері інтелектуальної власності,
та інше.
3. Розроблення та прийняття Кабінетом Міністрів України та
зацікавленими центральними органами виконавчої влади відповідних
нормативних-правових актів з забезпечення реалізації вищезазначених
законів України та нормативно-правових актів щодо посилення ролі та місця
інституту Генеральних конструкторів зі створення техніки для потреб
оборони і безпеки держави.
4. Невідкладне здійснення комплексу заходів, спрямованих на:
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заміщення в інших регіонах країни експериментальних та виробничих
потужностей, втрачених внаслідок анексії Криму та захоплення незаконними
озброєними формуваннями окремих районів Донецької та Луганської області;
відновлення відсутньої технічної документації та оснащення;
швидке налагодження в нових пунктах дислокації повноцінної роботи
підприємств, що припинили свою діяльність на окупованих територіях;
5. В рамках проведення огляду ОПК проаналізувати стан виконання
чинної Стратегії розвитку ОПК України на період до 2028 року, діючих
Державної цільової програми реформування та розвитку ОПК до 2021 року,
Державної цільової програми створення та освоєння боєприпасів та продуктів
спецхімії до 2021 року, вироблення та здійснення заходів щодо їх виконання.
6. За підсумками проведеного огляду ОПК, розроблення та прийняття
нової Стратегії реформування та розвитку ОПК України на період до 2040
року. Забезпечення її обов’язкової узгодженості зі Стратегією воєнної
безпеки України на період до 2040 року, Стратегіями розвитку інших
складових сектору безпеки і оборони України на період до 2040 року,
відповідних державних цільових програм, що будуть розроблені або уточнені
за підсумками проведення оглядів складових сектору безпеки і оборони
України, а також планами розвитку Національної академії наук України,
інших вітчизняних наукових, конструкторських та технологічних установ,
організацій України.
Результатом виконання запропонованих заходів є основою для
усунення системних протиріч функціонування ОПК України та підвищення
ефективності взаємодії зі складовими сектору безпеки та оборони України з
метою їх технічного оснащення.
Стрижак О.Є., д.т.н., с.н.с.
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ
ОСНАЩЕННЯ І РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Основу аналітичної діяльності експертів у військовій сфері, та й у будьякої іншій також, становлять інформаційні ресурси, наративи яких
характеризують властивості й функціональність усієї номенклатури засобів
ОВТ. Сюди також треба обов`язково віднести наративи описів науковотехнічної продукції, яка може бути використана для модернізації наявних чи
для створення новітніх зразків ОВТ, що відповідають сучасним світовим
викликам у галузі озброєння. Засоби, які спроможні підтримувати процеси
конструктивного вирішення зазначених проблем, носять когнітивний
характер та визначаються на основі розв’язання таких категорій когнітивних
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метазадач – структуризація; аналіз/виділення проблеми; синтез; вибір. На їх
основі, на кожному етапі життєвого циклу та підтримки процесів оснащення і
розвитку ОВТ, забезпечується оцінювання рівнів її функціональності та
відповідності сучасним викликам.
Такий підхід реалізує конструктивне використання усіх інформаційних
ресурсів, які описують та відображають сучасний стан ОВТ та технологій
військового призначення, що використовуються у Збройних Силах України.
Більш того, забезпечується організація взаємодії та автоматизованого
мережецентричного обміну даними між усіма учасниками, які залучені до
процесу створення технологій військового призначення, виробництва ОВТ та
оснащення ними ЗС України.
Для цього реалізуються когнітивні сервіси інтегрованого аналітичного
оброблення усього наративу описів ОВТ. Ці сервіси забезпечують процеси
семантичного контент-аналізу цього наративу та структурного відображення
його результатів по усім системним складовим, що характеризують стан та
розвиток ОВТ, а саме: їх властивості, функціональні характеристики та
міжсистемні зв`язки, включаючи посилання на технологічні процеси
виробництва з урахуванням національних, та міжнародних стандартів тощо.
Для цього відповідні інформаційно-аналітичні сервіси, особливо на стадії
прийняття відповідних рішень, забезпечують врахування значної кількості
міждисциплінарних відношень, які характеризують описи різноманітних
зразків ОВТ та технологій військового призначення, що прийняті та
плануються до прийняття на озброєння в ЗС України.
Відповідна когнітивна інформаційно-аналітична система (КІАС)
створюється на основі використання онтологічних засад та технологій
семантичного опрацювання різнорідної просторово розподіленої інформації,
яка характеризує різні стадії створення та використання ОВТ. Технологічну
основу КІАС складають інтелектуальні мережецентричні когнітивні сервіси,
які спроможні забезпечувати аналіз, оцінювання і вибір технологічної та
науково-технічної продукції та підтримувати прийняття рішень щодо
використання,
обслуговування,
ремонту,
модернізації,
створення,
функціонування та розвитку ОВТ ЗСУ, а також технологій і виробів
військового призначення. Вказані сервіси дають змогу забезпечити:
– аналіз та супроводження стану зразків ОВТ за кожною стадією
життєвого циклу;
– виявлення відповідності рівнів завдань, які вирішуються, сучасним
вимогам щодо їх виконання;
– формування технічної специфікації та вимог щодо створення зразка
ОВТ на основі семантичного аналізу наявних прототипів та формулювання
тактико-технічних характеристик, яким він повинен відповідати;
– формування бази знань тематичних завдань структурних підрозділів
МО України з розвитку ОВТ з відстеженням рівнів відповідності якості та
актуальності.
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Кінах А.К.
Президент УСПП
КОМПЛЕКСНЕ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОБОРОННОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Формування європейського вектору міжнародної політики України,
поява нових зовнішніх і внутрішніх викликів її національній безпеці,
недостатні темпи економічних реформ, що проводяться, науково-технічного
та технологічного оновлення реального сектора економіки значною мірою
загострили відомі протиріччя, пов'язані з вибором основного шляху
подальшого розвитку держави, життєдіяльністю її Збройних Сил, інших
військових формувань, оборонно-промислового комплексу (далі - ОПК), а
саме:
між прагненням до інтеграції в європейську спільноту на основі
загальнолюдських
демократичних
цінностей
і
продовженням
зовнішньополітичної орієнтації на країни СНД, яким властива штучна
замкнутість;
між воєнною необхідністю (наявність власних Збройних Сил, інших
військових формувань, призначених для забезпечення безпеки країни) і
оборонною достатністю (підтримка силових структур у стані, що дозволяє
зберегти суверенітет та територіальну цілісність держави);
між оборонною достатністю і фактичним науково-технічним і
виробничим потенціалом вітчизняного ОПК (здатність оборонних галузей
промисловості забезпечити прийнятний рівень технічної оснащеності
Збройних Сил, інших військових формувань);
між його потенційними можливостями і існуючими ресурсними
обмеженнями.
Інтенсивне зближення з Європейським Союзом обумовлює
впровадження нових стандартів життя, що пов'язано з переходом від
традиційної нормативної бази радянських часів к універсальній, але в той же
час жорсткішій, міжнародній системі стандартів.
Проте оборонно-промисловий комплекс за цілим рядом об'єктивних і
суб'єктивних причин виявив свою нездатність адекватно відреагувати на такі
істотні зміни політичної, економічної і воєнної обстановки шляхом створення
новітніх зразків і розгортання виробництва сучасного озброєння та військової
техніки у потрібній кількості при необхідному рівні якості і споживчих
властивостей продукції, що випускається.
Тобто нинішній стан ОПК не відповідає вимогам, що витікають з
основних напрямів зовнішньої і внутрішньої політики держави, спрямувань
України до членства в Європейському Союзі та НАТО, науково-технічних
тенденцій, які панують у світі.
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Таким чином, на сьогодні існує проблема у відтворенні нового вигляду
вітчизняного ОПК, що відповідає за своїми можливостями актуальним
завданням розвитку країни на перспективу.
Дана проблема, яка притаманна практично усім країнам
пострадянського простору, виникла в Україні у кінці XX століття у результаті
розпаду військово-промислового комплексу колишнього Союзу, що
спричинив за собою руйнування традиційних системоутворюючих
взаємозв’язків і висунув перед молодою незалежною державою цілий ряд
принципово нових завдань в області державного будівництва:
формування системи державного управління оборонно-промисловою
сферою, її організаційної структури;
створення нормативно-правової бази діяльності ОПК;
розробка і практичне втілення державної військово-технічної та
оборонно-промислової політики;
забезпечення присутності вітчизняного ОПК на світовому ринку
озброєнь в якості обов'язкового атрибуту міжнародної політики держави та
інше.
Проте, відсутність необхідного досвіду керівництва таким складним
промисловим комплексом, що об'єднує у собі декілька високотехнологічних
галузей промисловості, недооцінка його системної природи призвели до
певних управлінських прорахунків, наслідки яких відчуваються до
сьогоднішнього дня. Найбільш характерним в цьому сенсі є прагнення
будувати управління ОПК за образом і подобою цивільних галузей
промисловості, нівелюючи тим самим специфічні особливості саме обороннопромислової сфери.
Оптимальний варіант розв'язування проблеми формування нового
вигляду ОПК вирішальним чином залежить від вибору моделі організаційної
побудови оборонно-промислової сфери і відповідної їй системи державного
управління.
В зв'язку з цим, виходячи із зарубіжного досвіду і управлінських
традицій, що склалися у вітчизняній промисловості, практичну доцільність
можуть представляти три моделі:
у вигляді сукупності окремих розрізнених частин різних галузей
промисловості, кожна з яких спеціалізується на розробці і виготовленні
певних видів озброєння і військової техніки, не будучи при цьому суб'єктом
макроекономічних відносин (варіант 1);
відособлена галузь промисловості, що є суб'єктом макроекономічних
відносин і об'єднує в собі підприємства, які спеціалізуються на розробці та
виробництві усій потрібній країні номенклатури озброєння та військової
техніки (варіант 2);
промисловий комплекс, як суб'єкт макроекономічних відносин, у
вигляді системної сукупності окремих галузей промисловості, головним
системоутворюючим чинником якої є розробка і виготовлення озброєння та
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військової техніки, за наявності в ньому паралельного виробництва іншої
цивільної продукції (варіант 3).
Враховуючи зміст завдань, що витікають з основних напрямів
внутрішньої і зовнішньої політики держави на сучасному етапі, найбільш
оптимальним слід визнати варіант 3. При цьому основний упор в його
здійсненні має бути зроблений:
на завершення ринкової трансформації оборонно-промислової сфери з
метою досягнення прийнятного рівня економічної ефективності;
на скрупульозне впровадження в процес її функціонування відповідних
системоутворюючих чинників як гарантії досягнення науково-технічної і
фінансово-економічної самодостатності ОПК та високих темпів його
саморозвитку;
на відродження інноваційного характеру оборонно-промислової
діяльності в якості обов'язкової умови та надійної основи подальшого
просування вперед.
Разом з тим, слід зазначити, що ОПК, будучи найбільш наукомістким і
високотехнологічним сектором української економіки, поряд з розробкою й
виробництвом озброєння та військової техніки, повинен вирішувати завдання
створення й розширення випуску конкурентоспроможної наукомісткої й
високотехнологічної продукції цивільного призначення. Відповідно, рішення
цього завдання є ще однієї кінцевою метою технологічного розвитку даного
сектору економіки.
Враховуючи, що більшість високих технологій у нашій країні
зосереджене на підприємствах оборонної промисловості, то нам необхідно
розбудовувати оборонні технології, що мають подвійне застосування. Саме
оборонні технології можуть стати основою нових промислових технологій у
цивільному секторі економіки.
Оскільки перед Збройними Силами України стоять завдання захисту
економічних і політичних інтересів держави, то саме Міністерство оборони
України, як замовник озброєнь і досліджень, і ОПК, як виконавець, можуть
стати епіцентром нової реіндустріалізації та науково-технічного розвитку
країни.
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Харченко В.П., д.т.н., проф.,
Матійчик М.П., к.т.н., доц.
Національний авіаційний університет
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОДВІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БЕЗПІЛОТНИХ
АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Подвійні технології в авіації передбачають застосування техніки як з
цивільною, так і військовою метою. Ця відома теза повністю застосовна до
нового напрямку авіації - безпілотної авіації.
Взаємозв’язок між напрямками авіації, в даному контексті, проходить в
частині зниження ймовірних ризиків для виробників від падіння продажів на
ринку: у випадку зменшення обсягів військового ринку виробник більше
опирається на цивільну складову та навпаки. На це спрямовується глибока
уніфікація базових компонентів комплексів безпілотних повітряних суден
(КБПС) для подвійного призначення, приведення до майже єдиного типу
цільового навантаження, тотожність їх тактико-технічних та льотнотехнічних характеристик, подібність експлуатаційних документів тощо.
Іншою важливою складовою реалізації подвійних технологій є
фактична змістовна та формальна подібність задач під час експлуатації парку
повітряних суден (БПС).
Критична кількість доопрацювань (змін) сконцентрована не на самих
носіях, а здебільшого на бортових системах, цільовому обладнанні та
наземних станціях керування, що зрештою є головною причиною значного
поширення подвійних технологій в безпілотних авіаційних системах.
Національний авіаційний університет впродовж останніх 10 років
реалізує дану технологію в розробках НВЦБА Віраж. Зокрема, комплекс
безпілотного повітряного судна М-10-2 «Око» для цивільного застосування,
отримав другу військову «професію» - розвідник поля бою, і під назвою «UAбета» був переданий на підконтрольну експлуатацію в ЗС України. Від
цивільного він відрізняється камерами з високою роздільною здатністю,
максимально збільшеним часом польоту, катапультним пуском тощо.
Комплекс М-56 «Модуль» з електроприводом розроблений як
баражуючий інтелектуальний боєприпас; також він може вести видову
розвідку, визначати потрібні цілі та наносити попереджувальні (не основні)
удари. Дане БПС знаходиться в стадії заводських випробувань. Шляхом
заміни бойового навантаження на додаткову бортову силову батарею він
може бути застосований у цивільній авіації для моніторингу територій
впродовж до 4год та на віддалі до 130км. Максимальна висота польоту даного
зразка БПС складає 3000 м.
Більш важкі комплекси БПС (КБПС) в НАУ представлені, зокрема, КБПС
М-6-3 «Жайвір» та КБПС М-6-5 «Шериф». Їх цивільне застосування
базується фактично на двох модифікаціях. Перша – для тривалого
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моніторингу. Для цього обсяг паливного бака збільшено до 10л, що
забезпечує тривалість польоту до 14 год. Друга цивільна модифікація –
перевізна, призначена для перевезення коштовних вантажів з вагою до 4 кг на
віддаль до 700 км в межах наперед виділеного повітряного простору. Дана
модифікація виконує автоматичні зльоти/посадки та крейсерський політ без
втручання людини. Натомість військові модифікації М-6-3/М-6-5 оснащено
корисним навантаженням у вигляді денних та ІЧ- камер та
аерофотоапаратами. При цьому тривалість польоту знаходиться в межах
необхідних для ЗС п’яти годин, а старти виконуються за допомогою
катапультного пристрою. Слід відзначити, що зазначені цивільні та військові
модифікації отримуються в межах одного типового планера та практично
типової силової установки з мінімальними змінами в останній.
БПС з стартовою вагою понад 150 кг знаходяться у значно складнішому
сегменті БПС цивільного призначення: дані повітряні судна повинні мати
сертифікат типу повітряного судна. Вказана вимога накладає значні
обмеження на використання БПС даного класу, який в НАУ представлений
КБПС М-7-В5 «Небесний патруль». Комплекс проходить сертифікацію з 2018
року та має своїм основним призначенням виконання авіаційних робіт в
інтересах галузей економіки. Види дозволених робіт та прийоми їх виконання
мають вноситись в льотне керівництво КБПС. При цьому в базових
документах на цивільну модифікацію вказується про незастосовність
військових режимів.
З огляду на дану обставину, а також на прийнятні для військових тактикотехнічних характеристик цивільної версії (70кг корисного навантаження,
тривалість польоту 8-10год тощо), можливість застосування сертифікованого
цивільного КБПС типу М-7-В5 в інтересах ЗС має бути визначена шляхом
проведення додаткових науково-дослідних робіт спільно з відповідними
підрозділами ЗС України з метою встановлення придатності зразка авіаційної
техніки до військового та його специфіки застосування. При позитивних
результатах додаткових науково-дослідних робіт, може бути прийняте
рішення про розробку військової модифікації даного БПС з внесенням
відповідних змін у типову конструкцію задля зміни основного призначення
БПС.
Особове місце займають реалізовані в КБПС технології, пов’язані з
використанням методів штучного інтелекту для розв’язання задач наведення
на цілі та розпізнавання різних об’єктів. Розроблені безпілотні системи готові
до випробувань в Збройних Силах України після виконання відповідних
процедур.
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Білокур М.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПІДХІД ДО ЗМІНИ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ
ШЛЯХУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ
ТЕХНІКОЮ
Інтеграція України в європейський політичний, економічний,
безпековий простір та прагнення набуття членства в Організації
Північноатлантичного договору спонукає до впровадження досвіду цих країн.
Беручи до уваги практику “проектного” підходу до управління життєвим
циклом (ЖЦ) озброєння та військової техніки (ОВТ) та План підтримки ЖЦ,
навіть США визнають здійснення постачання до власних збройних сил
дорогих матеріальних засобів, що в свою чергу викликає відповідні дії з боку
конгресу. Така практика в США веде до підвищення ефективності системи
закупівлі завдяки проведенням її зміни. Україна не є виключенням щодо
прагнення в покращенні власної системи оборонного планування та на
протязі останніх років намагалася удосконалити такі механізми. Обмін
досвідом між фахівцями оборонного планування США і представниками
структурних підрозділів Міністерства оборони України, дослідженнями
проведеними в інших країнах вказують на необхідність визначення в ході
оборонного планування вартості життєвого циклу (ЖЦ) озброєння та
військової техніки (ОВТ) на всій стадіях. Проведений аналіз оборонного
планування в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, яке
впроваджується на основі спроможностей, зосередив увагу на компоненті
таких витрат життєвого циклу, як експлуатація та її підтримка. З досвіду
провідних країн в Україні виникає необхідність розробки науковометодичного забезпечення для відображення вартості зазначеного етапу ЖЦ.
В першу чергу це необхідно для мінімізації витрат, що найбільш обтяжливі в
майбутньому для оборонного відомства, завершивши заходи оборонного
планування та здійснивши вибір необхідного ОВТ. Науковими установами
проведено мало досліджень в цьому напрямі та не достатньо зосереджено
увагу на експлуатаційний етап ЖЦ, що в свою чергу домінує в загальній
вартості ЖЦ. В системі оборонного планування України мало знань щодо
визначення вартості множини елементів зазначеного етапу ЖЦ. Першу
спробу зробити підвищення точності визначення множини його елементів
вже запропоновано в останніх публікаціях за допомогою методичних
підходів, які гуртуються на статистичних даних, що на практиці ускладнено
збором та пошуком їх встановленим порядком. Але, використовуючи
залежності, автор вбачає втрату актуальності вартості початкових етапів ЖЦ
при відповідних кількостях забезпечення таким ОВТ.
Відношення витрат, пов’язаних з експлуатацією, до розробки такого
ОВТ різниться в рази та знаходиться в інтервалі від 8 до 22. Не відображення
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різниці таких витрат для здійснення коригування під час оборонного
планування при значній потребі даного ОВТ призводить до більш значних
витрат в операційній діяльності. Відношення витрат, пов’язаних з
експлуатацією, до вартості закупівлі такого ОВТ різниться в рази дещо
менше, але знаходиться в інтервалі від 2 до 3. Роблячи акцент на вартості ЖЦ
«експлуатація» в залежності від кількості цих зразків, якими планується
здійснити забезпечення військових формувань, та беручи до уваги навіть
приведені укрупнені значення в умовних одиницях та сумуючі їх, можливо
розрахувати втрату актуальності вартості розробки та закупівлі зразка ОВТ.
Запропонований підхід змінює критерії, якими визначалася пріоритетність в
альтернативних однотипних зразках під час включення їх в програму
озброєння.
Бойчун С.Є.,
ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля
Лапицький С.В., д.т.н., проф.
Чепков І.Б., д.т.н., проф.
Мосійчук С.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ
БАЛІСТИЧНИХ РАКЕТ
У загальному вигляді завдання, які вирішуються при створенні ракети
як транспортного засобу, зводяться до такого формулювання: розробити
систему, яка, при мінімальних витратах на розробку і реалізацію, забезпечить
доставку до цілі заданого корисного навантаження в потрібному інтервалі
відстаней. З формулювання основного призначення балістичної ракети (БР)
слід, що вихідною інформацією для розробки БР є такі параметри, як маса
головної частини (корисного навантаження), гранично допустимі значення
стартової маси і габаритів ракети.
Кожна стадія розробки складного технічного вироби включає етапи
проектування і конструювання. Стадія проектування БР полягає в
знаходженні найбільш прийнятного поєднання проектних параметрів,
сукупність значень яких гарантує виконання заданих льотно-технічних
характеристик незалежно від реально можливих значень інших даних.
На стадії конструкторського опрацьовування (конструювання) БР
принциповий задум проектувальника втілюється в конструкцію, що
складається з конкретних деталей і вузлів. Конструкторські опрацювання
підпорядковані вимогам, які повинні бути узгоджені з загальними вимогами
до БР, що вироблені на етапі загального проектування. В цьому проявляється
системний підхід, і сенс такого узгодження полягає в тому, щоб реалізувати
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(і, за можливості, поліпшити) характеристики загального вигляду БР,
проектні параметри.
На теперішньому етапі розвитку технічних об'єктів досить повно
розроблена методика визначення, оцінки та оптимізації проектних
параметрів, а конструктивні параметри (безпосередній внесок знань, досвіду
та евристичних здібностей конструктора у виріб) оцінюються лише
функціональними залежностями виконання цільової функції на стадії
обчислювального експерименту, або безпосередніми вимірами на стадії
дослідних випробувань. Тобто конструктивні параметри формуються «самі
по собі» і часто не контролюються в процесі розробки конструкції, про яку
відомо лише те, що вона повинна бути здатною реалізувати проектні
параметри, але не відомо, наскільки раціональні її конструкторське рішення.
Залишається відкритим питання оцінки конструктивного досконалості
складних технічних об'єктів на ранніх стадіях розробки, оскільки відсутні
параметри або критерії конструктивної досконалості, що розроблені
настільки ж детально, як проектні параметри. Завдання оцінки
конструкторського рішення можна вирішити за допомогою ідентифікації
конструктивних параметрів.
Значний обсяг інформації щодо проектованого об'єкту розробник
отримує в результаті аналізу вже існуючих варіантів ракет. Ідентифікація
проектних і конструктивних параметрів для реально існуючої ракети
можлива, якщо відомі максимальна дальність її польоту та маса корисного
навантаження. Також повинні бути відомі маса палива, його тип і основні
енергетичні характеристики. Крім того, потрібні відомості щодо
конструктивної схеми ракети та її рухової установки, матеріалів, що
використані для виготовлення вузлів ракети.
Провести ідентифікацію параметрів в умовах установи, яка тривалий
час займається розробкою ракетних систем, де є достатньо інформації про
власні розробки, не складно. Значно складніше ідентифікувати ці параметри
в умовах використання тільки тієї інформації, яка опублікована в різного
роду джерелах (підручники, монографії, довідники, науково-технічні
журнали, збірники праць і т.і.). При цьому інформація щодо особливості
проектних рішень та конструктивного виконання конкретних ракет не
завжди достовірна, а часто вельми обмежена і просто суперечлива.
Під множиною конструктивних параметрів зазвичай розуміємо
сукупність геометричних параметрів елементів ракети та зовнішнього
вигляду в цілому, але до конструктивних параметрів належать також
жорсткісні, масово-інерційні, технологічні та експлуатаційні характеристики,
так як вони є похідними конструктивно-технологічного рішення.
Тому оцінку рівня досконалості технічного виробу, по-перше, не можна
обмежувати визначенням тільки геометричних параметрів, по-друге, вона не
була б повною без оцінки виробничо-технологічної бази. Це являє собою
найскладнішу задачу процесу ідентифікації конструктивних параметрів, так
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як технологічні характеристики важко піддаються кількісній оцінці. Але це
можливо при виявленні різного роду статистичних коефіцієнтів,
використовуваних при розрахунках міцності (коефіцієнт запасу міцності,
який характеризує не тільки якість матеріалу стінок, а й рівень якості
розрахунку і технології), або характеризують рівень конструкції (наприклад,
що характеризує форму проставки у міжрубашечному просторі камери
згоряння , що залежить також від рівня технології).
У літературних джерелах найчастіше наводяться такі параметри, як
стартова і кінцева маса ракети, довжина і максимальний діаметр ракети,
рідше - тиск в камері згоряння, тип палива, час роботи двигуна, тяга двигуна,
витрата палива. Ідентифікуються відсутні геометричні параметри,
характеристики роботи двигуна і різного роду коефіцієнти, наприклад,
масові, значення яких формується на всьому протязі процесу розробки, а
точне значення їх відомо тільки при серійному виробництві. Особливістю
ідентифікації є отримання вихідної інформації з відкритих джерел. Це
характеризується неповнотою і суперечливістю даних одного зразка за
даними декількох джерел. Тому ідентифікація конструктивних параметрів
балістичних ракет повинна бути представлена у вигляді системи типу «вхідвихід».
Борохвостов В.К., к.т.н., доц.,
Рябець О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ
ТЕХНІКОЮ
Під час початку виконання у Центральному науково-дослідному
інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил (ЦНДІ ОВТ ЗС)
України науково-дослідної роботи (НДР) «Контролінг», виникло закономірне
питання щодо наукових методів і методик, які можуть бути застосовані у
якості робочого інструментарію для встановлення, аналізу, розрахунку та
опрацювання напрямів усунення впливів негативних обставин і явищ, що
виникатимуть на всіх етапах життєвого циклу (ЖЦ) знов створюваного
(модернізованого) або придбаного за кордоном зразка ОВТ.
Наукове опрацювання проблем, що розглядаються під час виконання
НДР, потребують застосування різноманітних наукових методів. У даному
випадку, проблема полягає у тому, що питання, які розглядаються, у
більшості випадків мають випадковий та імовірнісний характер, які
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практично неможливо виконати із застосуванням якогось одного або кількох
відокремлених методів.
Аналіз наявної методологічної бази з проведення наукових досліджень
довів, що для досягнення результатів, що ставляться за мету НДР, та якісного
вирішення поставлених у неї питань, може бути використана так звана,
відносно «молода», системна методологія передбачення, модифікована та
вдосконалена з урахуванням специфічних питань оснащення ЗС України
новітніми (модернізованими) зразками ОВТ, що вирішуються в НДР.
Можливість та доцільність застосування системної методології
передбачення під час вирішення питань щодо розробки, серійного
виробництва, модернізації або закупівлі нових зразків ОВТ для технічного
оснащення ЗС України в умовах невизначеності, врахування при цьому
можливих ризиків та управління ними пояснюється міркуваннями, стислий
зміст яких полягає у такому.
Окремі показники зразків ОВТ, які надходитимуть на оснащення ЗС
України, та їх ймовірний облік можуть бути встановлені шляхом аналізу чинних
тенденцій й прогнозуванням відомими методами перспектив подальшого
розвитку ОВТ у провідних країнах світу та в Україні. В той же час, достовірно
спрогнозувати на підставі ретроспективного аналізу всі можливі процеси, що
відбуватимуться в майбутньому, а також можливі перешкоди, які виникатимуть
на шляху вирішення складних питань технічного оснащення ЗС України
новітніми зразками ОВТ, вкрай важко, а іноді й неможливо. При цьому, слід
звернути увагу на те, що впродовж усієї історії людства багато мислителів і
провидців намагалися “зазирнути” у майбутнє, щоб мати уявлення про його
можливий подальший розвиток. Для цього використовували найрізноманітніші
методи – від хіромантії і чаклунства до астрологічних та науково-фантастичних
передбачень. Вони були суто суб'єктивними і не витримували жодної критики з
боку природничих наук.
Тому в сучасних умовах усе актуальнішим стає нове завдання –
репрезентувати майбутнє, яке не можна інтерпретувати як звичайне продовження
минулого, оскільки це майбутнє може набувати принципово відмінних форм і
структур порівняно з тим, що було відомо в минулому.
Зазначена проблема дістала назву передбачення. Цей термін ще наприкінці
50-х років XX століття використовував Гастон Бергер (у відомому журналі “Два
світи”), але формування передбачення як самостійної науково-практичної
методології відбулося лише на початку 90-х років XX століття.
Ознайомлення з цією методологією приводить до висновку, що саме вона,
у її органічному поєднанні з чинними методами прогнозування, системного
аналізу тощо, й може бути застосована під час вирішення такого складного
питання, яким є формування обрису ЗС України майбутнього та оснащення них
новітніми зразками ОВТ в умовах можливого впливу різноманітних негативних
обставин й явищ, що виникатимуть під час розроблення, серійного
виробництва та придбання новітніх зразків ОВТ, та які носять як об’єктивний,
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так і суб’єктивний характер, та змушуватимуть при цьому, під час прийняття
відповідального рішення, йти на визначені ризики, які можуть призвести як
до негативних, так і позитивних результатів. Виходячи з цього, доцільно більш
докладно вивчити дану методологію та модифікувати її з урахуванням тематики
та спрямованості досліджень, що здійснюються у ЦНДІ ОВТ ЗС України, у тому
числі – щодо аналізу та управління ризиками. У даному конкретному випадку
автори роботи, що проводиться, пропонують надати їй умовну назву – системна
методологія передбачення (прогнозування) та управління ризиками.
Суть даної методології та порядок її використання під час проведення
дослідження з НДР «Контролінг», а також у практичній діяльності органів
державного управління, відповідальних за розробку та втілення у життя воєннотехнічної політики України, передбачається розкрити у подальших дослідженнях
та публікації з даної тематики.
Будяну Р.Г., к.т.н., с.н.с.
Нор П.І., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВІДНОСНОЇ ВАРТОСТІ ЗРАЗКІВ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
У практиці діяльності науково-дослідних установ завдання оцінки
потенційної бойової ефективності однотипних зразків озброєння та військової
техніки (ОВТ), фактичних показників їх військово-технічного (технікоекономічного) рівня виникають досить часто.
Для оптимального вирішення зазначеного завдання та розроблення
відповідних науково-обґрунтованих рекомендацій в Центральному НДІ
озброєння та військової техніки ЗС України розроблена та постійно
удосконалюється методика комплексної порівняльної оцінки військового
техніко-економічного рівня зразків ОВТ, у якій складовою частиною є
методика оцінки відносної вартості зразків ОВТ.
Згідно з цією методикою потенційну техніко-економічну ефективність
розглянутих зразків ОВТ пропонується оцінювати за допомогою
комплексного узагальненого показника – коефіцієнта відносної вартості.
Коефіцієнт відносної вартості характеризує, як видно з назви, вартість
оцінюваних зразків ОВТ відносно до вибраного еталона. Зрозуміло, що
вартість (каталожна ціна) має бути в одній валюті та, за необхідності,
приведена до курсу року проведення досліджень, тобто враховуються
інфляційні процеси. Можливо використання за наявності відповідних даних
вартості життєвого циклу відібраних зразків ОВТ.
Визначення витрат на весь період життєвого циклу зразків ОВТ не
завжди можливе, у першу чергу, через відсутність необхідних вихідних
даних. Особливо це стосується зразків ОВТ, що виробляються в інших
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країнах, при проведенні порівняльного аналізу зразків ОВТ такого класу та
при проведенні комплексної порівняльної оцінки (військового технікоекономічного рівня) нових зразків ОВТ на етапі їх створення.
Виходом з такої ситуації може бути оцінка вартості не всього життєвого
циклу зразка ОВТ, а лише двох перших його складових: каталожної вартості
(ціни) еталонного зразка та каталожної вартості (ціни) досліджуваних зразків,
приведених до однієї з еталонним зразком валюти й її курсу. Такий підхід
можна застосовувати як до нових, так і до зразків, які знаходяться у
використанні.
Каталожна або комерційна ціна зразка ОВТ є однією з найбільш
доступних вартісних показників. Основним недоліком її є велика ймовірність
наявності в його структурі додаткових комерційних і навіть політичних
складових.
Насправді вартісні показники ОВТ залежать ще від низки чинників:
умов виробництва, технологічності зразка тощо. Вказані чинники при
обґрунтовуванні раціональних напрямів розвитку ОВТ приймаються
постійними і не враховуються.
Булка В.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ
На сьогоднішній день ефективним способом вирішення задач
управління діяльністю по створенню складних систем озброєння, військової
та спеціальної техніки, іншої продукції оборонного призначення є
використання технологій управління повним життєвим циклом таких систем,
тобто сукупністю взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану системи
від первинного концептуального задуму через повномасштабну реалізацію до
повного списання і безпечної утилізації.
Ефективне управління життєвим циклом оборонної продукції допускає
таке планування і витрачання різного роду ресурсів, яке забезпечить
досягнення максимальних показників бойової і експлуатаційної ефективності
окремих видів (типів) оборонної продукції та виконання державних цільових
програм розвитку озброєнь, програм військово-технічного співробітництва,
програм розвитку оборонно-промислового комплексу, інших цільових
програм, які забезпечують національну безпеку і обороноздатність України в
рамках встановлених лімітів витрат фінансових і матеріально-технічних
ресурсів держави з максимальним урахуванням рентабельності оборонних
підприємств та їх комерційних інтересів.
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Найбільший інтерес представляє вивчення усієї системи стандартів, що
складають NATO Life Cycle Management Document Framework (включаючи
стандарти щодо управління вартістю (ALCCP), якістю (AQAP, AEP, AFAP),
придбанням (AAP-20, AACP, AEDP-1), ризиком (ARAMP), стандарти з
конфігураційного менеджменту (ACMP), інтегрованої логістичної підтримки
(ALP-10, AUIDP-1, ADMP), управління оперативним середовищем (AECTP,
AEP), утилізаційного менеджменту (STANAG 4597)) та їх адаптація для
національних потреб з урахуванням усталеної практики підприємств
оборонно-промислового комплексу України та нормативних напрацювань в
галузі стандартизації ОВТ.
Це нова тема для України, і практичних досліджень, що стосуються
елементів системи управління життєвим циклом оборонної продукції в
державах-членах НАТО, на цей час не проводилось.
На першому етапі необхідно провести поглиблений аналіз національної
законодавчої та нормативно-правової бази у сфері ОВТ, напрацювати
можливі варіанти створення системи управління життєвим циклом оборонної
продукції в Україні, розробити методики та алгоритми ефективності
застосування такої системи відповідно до існуючих політичних та
економічних умов в Україні, а також відпрацювати оптимальні шляхи її
адаптації до стандартів НАТО.
Кінцевим результатом цієї роботи має бути розроблення Дорожньої
карти створення системи управління життєвим циклом оборонної продукції в
Україні.
Все це передбачає проведення великого обсягу досліджень у різних
напрямках, і очікуваними результатами мають бути пропозиції щодо:
- структури (моделі) системи управління життєвим циклом оборонної
продукції в Україні, адаптованої до нормативних документів держав-членів
НАТО;
- основних напрямків створення системи управління життєвим циклом
оборонної продукції в Україні;
- проекту Дорожньої карти створення системи управління життєвим
циклом оборонної продукції.
Булка В.М.,
Лук’янов П.О., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПОЛІТИКА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОБОРОННОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
В умовах перманентних збройних конфліктів на рівні окремих держав та
глобалізації ринку озброєнь у світовому масштабі проблема якості озброєння
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та військової техніки (ОВТ) є актуальною для багатьох країн. Ця проблема є
багатогранною і має політичний, соціальний, економічний, науковотехнічний і організаційний аспекти.
Беручи до уваги тенденцію до зростання обсягів завдань з оснащення
ОВТ підрозділів Збройних Сил в умовах агресії Російської Федерації, у тому
числі й новітніми високотехнологічними зразками, виникла нагальна потреба
у прискоренні процесу розроблення, серійного виготовлення та поставлення у
війська такого озброєння. Постановою Кабінету Міністрів України від
25 лютого 2015 р. № 345 щодо Порядку постачання озброєння під час
особливого періоду, вже передбачений механізм прискореного завершення
дослідно-конструкторських робіт з розроблення зразків ОВТ. Однак швидко –
це не завжди якісно.
Враховуючи фінансово-економічні та політичні умови, в яких
знаходиться на цей час Україна, а також необхідність створення зразків
належної якості, у процесі створення зразків ОВТ доцільно знайти компроміс
і застосовувати виважений підхід за принципом:
“вартість зразка – витрачений на створення зразка проміжок часу –
кінцева якість зразка”.
Для прийняття виваженого рішення при створенні зразків озброєння, з
урахуванням наявного фінансового та часового ресурсу, слід керуватись
такими критеріями:
швидко + якісно = дорого; якісно + дешево = надто тривало; дешево +
швидко = незадовільна якість.
Розробити зразок ОВТ “швидко + дешево + якісно” теоретично можливо,
але за умови наявності відпрацьованих технологій, потужної виробничої бази
та великих обсягів виробництва. Як приклад можна навести Китай, в якому
освоєно виробництво певних якісних товарів (наприклад, достатньо якісних
радіоелементів та комплектувальних виробів) за ціною, значно нижчою за
світові аналоги. В умовах України оптимальне співвідношення цих критеріїв
визначається виходячи з необхідного воєнно-економічного ефекту у
виробництві ОВТ.
У державах-членах НАТО вимоги до якості оборонної продукції
формуються відповідно до нормативних документів НАТО серії AQAP
(Allied Quality Assurance Publications), і однією із необхідних умов для
підвищення якості продукції оборонного призначення вважається поступове
впровадження публікацій НАТО із забезпеченням якості серії AQAP шляхом
розроблення на їх основі відповідних нормативно-правових актів та
національних стандартів.
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Бура Е.Б.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НАТО ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ МИРУ
Гібридна війна Росії проти України триває, противник намагається
нав’язати свої умови та позбавити Україну права на вибір
зовнішньополітичного курсу. Проте прагнення до консолідації зусиль в галузі
воєнного й воєнно-технічного співробітництва з євроатлантичними та
європейськими системами колективної безпеки є невід’ємною частиною
державної політики України.
Пакетом основоположних документів стратегічного та оборонного
планування запроваджено єдиний підхід до реалізації оборонної реформи.
Метою реформи є створення ефективних сил оборони за принципами та
стандартами НАТО. Це одна з основних умов гарантування забезпечення
оборони держави та адекватного реагування на воєнні загрози національній
безпеці України.
Закон України “Про національну безпеку України” врегульовує основи
та принципи державної політики у сфері національної безпеки і оборони з
урахуванням набуття членства в ЄС та НАТО.
Трансформація НАТО з євроатлантичної оборонної структури в
глобальний інструмент підтримки миру підвищує можливості Альянсу по
нейтралізації погроз для безпеки країн за рахунок розвитку спільного
антикризового потенціалу. Це завдання вирішується в рамках складної
системи коаліційного воєнного будівництва, що має циклічний характер.
Кожний повний цикл воєнного будівництва, розрахований приблизно на
десять років, включає три фази: формування концептуальних основ воєнної
політики НАТО; воєнне планування альянсу; реалізація конкретних програм
розвитку збройних сил і засобів блоку.
Планування
ключових
напрямків
воєнного
будівництва
Північноатлантичного союзу базується на загальних принципах системи
колективної безпеки: політична солідарність держав - членів організації;
розвиток взаємовигідного міжнародного співробітництва; пропорційний
розподіл між союзниками завдань і витрат, визнання взаємних зобов’язань;
колективна діяльність по утриманню збройних сил, достатніх для
забезпечення безпеки Альянсу.
У процесі планування заходів воєнного будівництва враховується вплив
діючих об’єктивних факторів світового розвитку, у тому числі зміна
військово-політичної обстановки у світі й кризових регіонах, демографічні й
екологічні процеси, можливості об’єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО щодо
вирішення завдань забезпечення коаліційної безпеки, загальні тенденції
розвитку оборонних технологій, а також економічні можливості окремих
держав - членів Альянсу. Такий підхід дозволяє забезпечити оптимальне
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використання колективних і національних ресурсів, що надаються для цілей
оборони.
Процес концептуального обґрунтування планів воєнного будівництва
Північноатлантичного союзу починається з видання “Всеосяжної політичної
директиви НАТО”, що визначає завдання організації на майбутній період й
вказує ключові напрямки вдосконалення оборонного потенціалу блоку. Базові
положення цього програмного документа враховуються при підготовці
оновленого варіанта стратегічної концепції НАТО, рішення про розробку якої
ухвалюється зазвичай одночасно із затвердженням даної директиви.
У рамках здійснення нинішнього циклу воєнного будівництва нова
“Всеосяжна політична директива НАТО” була схвалена главами держав і
урядів на саміті в Ризі (2006).
Відповідно до вимог цього документу, розвиток силових структур
Північноатлантичного союзу повинен відбуватися в напрямку вдосконалення
можливостей для швидкого розгортання угруповань військ (сил), підвищення
стійкості управління й зв’язку, досягнення необхідного рівня оперативної
сумісності формувань збройних сил усіх країн - учасниць операцій,
забезпечення здатності автономно вести воєнні дії на території віддалених
регіонів.
Дані вимоги та настанови одержали подальше обґрунтування в
“Стратегічній концепції оборони й безпеки держав - членів Організації
Північноатлантичного договору”, що була прийнята на Лісабонській зустрічі
в листопаді 2010 року. У новій стратегічній концепції основні зусилля
передбачається зосередити на наступних напрямках воєнного будівництва:
оптимізація існуючої структури органів управління ОЗС НАТО; підвищення
рівня бойової готовності й укомплектованості національних і коаліційних
військ (сил); нарощування їх експедиційних можливостей; закріплення
провідних позицій країн блоку в сфері високих технологій і інформаційного
забезпечення.
Друга фаза воєнного будівництва Альянсу, що одержала назву “Процес
воєнного планування НАТО” (NATO Defence Planning Process), включає
сукупність послідовних і скоординованих робочих процедур узгодження
національних оборонних програм з коаліційними цілями забезпечення
безпеки в інтересах задоволення оборонних потреб блоку. Основним змістом
даного процесу є визначення кількісних і якісних параметрів військового
потенціалу, необхідного для проведення всіх можливих операцій кризового
реагування, а також забезпечення своєчасного й повного виділення країнамиучасницями ресурсів для формування відповідних оборонних можливостей
Альянсу.
При визначенні розмірів і характеру національних внесків у колективну
оборону країни НАТО декларують збереження повного суверенітету й
незалежність своїх дій. Проте система забезпечення безпеки Альянсу, що
склалась, вимагає врахування його членами спільних інтересів
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Північноатлантичного союзу при прийнятті індивідуальних рішень. Тому
вони дотримуються затверджених процедур воєнного планування, що
забезпечують єдину методику визначення вигляду сил, необхідних для
забезпечення військово-політичного курсу Північноатлантичного союзу, і
уточнення завдань планування будівництва ОЗС.
Процес воєнного планування НАТО складає основу будівництва
збройних сил Північноатлантичного союзу й розглядається керівництвом
організації в якості одного з найбільш діючих механізмів реалізації
всеосяжного підходу до врегулювання криз. Крім того, система робочих
методів і механізмів процесу воєнного планування, що склалась, сприяє
ефективному використанню оборонних ресурсів для забезпечення
колективної безпеки й дозволяє скоротити дублювання зусиль у сфері
формування спільного оборонного потенціалу.
Врублевська О.А., к.е.н.
Національний інститут стратегічних досліджень
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІННІСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ВІЙСЬКОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Проблема ціноутворення на продукцію військового призначення (ПВП) є
однією з ключових у процесі забезпечення фінансової безпеки підприємств
оборонної промисловості та держави в цілому, оскільки за останні роки
значно збільшився обсяг фінансових ресурсів на розвиток і закупівлю
сучасного ОВТ, а номенклатура продукції, що замовляється у підприємств
ОПК у рамках ДОЗ містить тисячі найменувань.
Аналіз нормативних документів з регулювання в системі державних
закупівель, спрямованих на підвищення об’єктивності та обґрунтованості
формування цін на ПВП свідчить, що існуюча система ціноутворення на таку
продукцію в Україні базується на застосуванні традиційного для вітчизняної
економіки калькуляційного методу, який є по суті витратним, тому що в його
основі лежить підсумовування сукупних витрат і прибутку. Навіть методи
розрахунку (прогнозування) вартості ОВТ за зразком–аналогом також
наближені до витратних, оскільки в їх основі лежать дані про трудомісткість і
кошторис витрат за раніше виконані роботи.
Домінування традиційних витратних методів в сфері закупівель ПВП
обумовлено значною мірою збереженням високого ступеня адміністрування
розподілу державних фінансових ресурсів і здійснення закупівель для
державних потреб. Незважаючи на позитивні властивості витратних методів
(їх висока об’єктивність, простота у застосуванні і контролі за наявності всіх
вихідних даних), вони породжують і певні негативи. Передусім,
незацікавленість замовника та виконавця у зниженні собівартості продукції.
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Крім того, витратні методи надають менеджменту оборонних підприємств
можливості нецільового використання бюджетних коштів, коли у склад
витрат можуть включатися витрати, не пов’язані із виконанням державного
контракту на ПВП.
Отже, існуюча витратна система ціноутворення в Україні не стимулює
втілення на підприємствах оборонної галузі організаційних, технологічних,
наукових і інших новацій, які сприяють зниженню собівартості продукції і
підвищенню рівня фінансової безпеки підприємств.
Аналіз публікацій з проблем ціноутворення на ПВП свідчить, що у
науковому і практичному середовищі вже тривалий час спостерігається
пошук нових підходів до подолання недоліків витратних методів і до
розробки нової системи ціноутворення, в основу якої має бути покладена
ціннісна концепція. Вона передбачає залежність ціни продукції від
ефективності застосування та витрат протягом її життєвого циклу (ЖЦ).
Ціннісна концепція ціноутворення на продукцію оборонних
підприємств передбачає, що цінність продукції для замовника визначається її
тактико-технічними характеристиками (якість, ефект від застосування як у
мірний, так і у воєнний час, а також ефект від можливого застосування в
інших, невійськових сферах діяльності), а для підприємства – суттєвий
фінансовий ефект (можливість зменшувати витрати, збільшити ціну на більш
інноваційну продукцію тощо).
Сутність ціннісної концепції ціноутворення полягає у поєднанні двох
аспектів:
- перший відображає інтереси замовника (як правило, держави) у
ефективному використанні бюджетних засобів (за критеріями технологічної
та фінансової результативності продукції);
- другий відображає інтереси виконавця (підприємства) у фінансовоекономічній привабливості замовлення.
Технологічна результативність виконання замовлення передбачає його
виконання у необхідні терміни і у потрібному обсязі. Фінансова
результативність (раціональність) виконання замовлення передбачає вибір
такого варіанта створення зразка, який у порівнянні з альтернативними
забезпечує досягнення потрібного ефекту із мінімальними витратами
фінансових ресурсів на усьому життєвому циклі зразка.
Одночасне виконання цих умов забезпечує максимальний ефект від
втілення ціннісної концепції ціноутворення. Принципово новим у ціннісній
концепції є те, що при розробці зразка ОВТ повинна визначатися повна
вартість його життєвого циклу з урахуванням цінності зразка для
замовника. Вартість кожної стадії життєвого циклу визначається як частина
(складова) повної вартості.
При такому підході практично неможливим стає розроблення і
закупівля зразка менш ефективного, що досягається у порівнянні із
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альтернативними зразками ПВП при однаковій їх вартості або однакового за
ефективністю, але при більшій вартості.
Принципово-важливим є те, що метою впровадження такого методу
ціноутворення стає не мінімізація бюджетних витрат на реалізацію окремих
замовлень (стадій життєвого циклу зразків ПВП), а мінімізація сумарних
витрат протягом його життєвого циклу, включаючи розробку, виробництво,
експлуатацію, капітальний ремонт, утилізацію, а також на будівництво
інфраструктури для забезпечення цих стадій.
Відхід від традиційної твердої фіксованої ціни і її різновидів та
застосування прийнятих у зарубіжній практиці гнучких моделей цін при
контрактах на створення ПВП формує умови для пошуку балансу інтересів
замовника і виконавця.
Таким чином, важливою особливістю і перевагою ціннісного підходу до
ціноутворення є взаємозв’язок показників цінності ПВП для замовника із
його витратами, що, по-перше, стимулює виконавців замовлення до
удосконалення ПВП і підвищення його конкурентоспроможності, а, по-друге,
виключає зростання ціни, не пов’язане із підвищенням якості зразка.
Слід зазначити, що перехід від витратної до ціннісної системи
ціноутворення потребує перегляду значного обсягу відповідної нормативної
бази і головне – створення методичної (інструктивно-методичної) бази, яка
забезпечить можливість отримання залежності вартісних оцінок ПВП від
якості (ефекту) і можливих ризиків її створення. Необхідна розробка чітких
методик практичного застосування різних моделей цін і порядку перегляду
структури ціни.
Таким чином, впровадження ціннісного підходу до ціноутворення
дозволить стимулювати виконавців ДОЗ до удосконалення ПВП і підвищення
його конкурентоспроможності, та забезпечить справедливу ціну в залежності
від якості кінцевої продукції.
Гупало А.Ю., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАВДАНЬ З ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Основний перелік завдань технічного оснащення для проектів
державно-приватного партнерства (ДПП) слід розглядати в межах життєвого
циклу (ЖЦ) зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Декомпозиція ЖЦ
ОВТ представляється переліком стадій (рівень 1), видів робіт (рівень 2) та
етапів (рівень 3) відповідно до прийнятого до використання в Україні
міждержавного стандарту ГОСТ В15.004-84.
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Розгляд ознак, переваг, особливостей та інших характеристик ДПП
дозволяє сформувати критерії для визначення можливості застосовування
такого механізму в оборонній сфері. При наявності умов або можливостей
задовольнити усім визначеним критеріям, завдання може бути реалізоване з
використанням проектів ДПП.
Перелік завдань визначено за допомогою критеріального аналізу рівнів
ЖЦ ОВТ.
Зміст, завдання та терміни виконання етапів видів робіт (рівень 3) не
відповідають критеріям державно-приватного партнерства. Види робіт
(рівень 2) зазвичай здійснюються за допомогою публічних закупівель. ДПП
передбачає складні та довгострокові проекти, рівень 3 декомпозиції (етапи
видів робіт) пропонується не розглядати.
Аналіз рівня “видів робіт” показав неможливість застосування проектів
ДПП в більшості випадків. Окремі виключення можуть стосуватись видів
робіт зі створення виробів, уведення в експлуатацію, створення
інфраструктури забезпечення, використання та її обслуговування, ремонту,
утримання військової техніки. Інші види робіт не задовольняють всім
критеріям оцінки та окремо не можуть реалізовуватись з використанням
ДПП.
Стадії ЖЦ ОВТ задовольняють всім визначеним критеріям.
Процес формування та реалізації проектів ДПП на кожній стадії ЖЦ
ОВТ має свої особливості. Поєднання стадій, видів робіт дозволяє збільшити
тривалість та складність проекту, підвищити інтерес сторін.
Найбільш актуальними для ДПП є ВТ та вироби подвійного
використання. Завдання для проектів ДПП не можуть розглядатись для зброї,
озброєння або інших видів ВТ, стосовно яких існують міжнародні або
внутрішні обмеження (застосування, торгівля, виконання розробок
заборонених видів ОВТ тощо).
Номенклатура ОВТ включає великий перелік техніки, яка потребує
різного об’єму робіт і ресурсів, досвіду та спроможностей до управління.
Тому, форма, умови ДПП, алгоритм реалізації проекту залежать від
характеристик зразка ОВТ.
Перелік завдань для проектів ДПП не є кінцевим і повинен
уточнюватись за результатами набуття досвіду та розвитку практик
застосування.
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Дацко О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОЦІЛЬНОСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
В РАМКАХ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
З ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ
До числа найважливіших напрямів діяльності у військово-технічній
сфері відносяться послуги з ремонту і модернізації зразків озброєння та
військової техніки (ОВТ) в рамках військово-технічного співробітництва з
іноземними державами. Цей вид послуг може давати відчутний економічний
ефект для держави-постачальника таких послуг. При цьому модернізація тих
або інших зразків ОВТ нерідко проводиться одночасно як на користь
іноземного замовника даного виду послуг, так і в цілях вирішення задач
технічного оснащення власних збройних сил досконалішими зразками ОВТ.
Управління життєвими циклами складних зразків ОВТ, що модернізуються, можливо тільки в єдиному інформаційному просторі з
використанням сучасних інформаційних технологій. Інформаційно-методичні
елементи в цьому процесі управління, пов'язані з військово-економічними
аспектами, повинні сприяти формуванню і реалізації більш обґрунтованих
рішень по раціональному використовуванню ресурсів, що залучаються, при
модернізації зразків ОВТ.
Одним з шляхів зниження сумарних витрат (і як наслідок ціни
модернізованого зразка ОВТ) при проведенні робіт по модернізації зразків
ОВТ може стати впровадження елементів сучасних інформаційних
технологій, таких як СALS-технології. Суть концепції CALS полягає в
безперервному інформаційному забезпеченні учасників процесів життєвого
циклу зразка ОВТ даними про виріб і зводиться до створення єдиної
інтегрованої моделі виробу. Ця модель супроводжує виріб впродовж всього
життєвого циклу - від моменту виявлення потреб в певному зразку ОВТ до
задоволення потреб по утилізації виробу. Модель повинна містити всю
інформацію про виріб, а саме: проектну, виробничу та експлуатаційну
інформацію, а також інформацію по модернізації.
Основними принципами CALS - технологій є: всі дані про виріб,
процеси і ресурси зберігаються і циркулюють в ланцюжку підприємствпартнерів в електронному вигляді; дані підприємствами-партнерами не
дублюються і використовуються багато разів, що створює єдине
інформаційне середовище; дані доступні всім партнерам по ланцюжку.
Впровадження CALS-технологій за оцінками західних фахівців
призводить до: скорочення витрат на проектування; скорочення часу
розробки (модернізації) виробів; скорочення частки браку і об'єму
конструктивних змін; скорочення витрат на підготовку технічної
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документації; скорочення витрат на розробку експлуатаційної документації.
На жаль, в Україні на сьогоднішній день немає фундаментальних
економічних досліджень по ефективності CALS-технологій і оцінюванню
вартості життєвого циклу зразків ОВТ.
Дацко О.В.,
Каніщев В.В.,
Зонь Р.П.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ТЕХНІЦІ
ІНОЗЕМНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
Актуальною задачею, в сучасних умовах, є спрощення та легалізація
процедур закупівлі та легітимізації застосування вітчизняної та іноземної
електронної компонентної бази (далі – ЕКБ) під час розроблення,
виготовлення або модернізації озброєння та військової техніки (далі – ОВТ),
яких потрібно дотримуватись виробнику і споживачу для застосування у
ОВТ.
Задача забезпечення повної незалежності (або зменшення залежності)
від імпортних електронних комплектуючих в найближчій перспективі не
може бути вирішена через відсутність власного виробництва переважної
більшості електронних компонентів (комплектуючих), електронних модулів
тощо.
Для мінімізації витрати на створення військових систем за рахунок
застосування досягнень, доступних на комерційному ринку необхідно
перейти на застосування так званих COTS (Commercial Off-The-Shelf)продуктів, що дасть змогу, окрім економії фінансових ресурсів, скоротити
терміни створення систем ОВТ та підвищити їх надійність.
Технічні рішення, архітектуру, програмне забезпечення, алгоритми
обробки інформації доцільно створювати в країні-виробнику кінцевого
виробу. А конкретний чип треба замовляти там, де його якісніше і дешевше
виготовляти.
У військовій техніці, що знаходиться на озброєнні Збройних Сил
України використовується електроніка, вироблена в Україні, зібрана
практично повністю на іноземних комплектуючих або модернізована з
використанням цих комплектуючих. Розроблений та виготовлений
українським підприємством будь який електронний блок або пристрій, що
містить іноземні комплектуючі, повинен мати дозвіл на застосування без
дозвільної процедури, адже це є українським виробом.
Для забезпечення централізованого узгодження і контролю щодо
застосування імпортних комплектуючих в оборонній промисловості потрібен
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чіткий і прозорий механізм, який передбачить необхідність проходження
певної дозвільної процедури та перевірку обґрунтованості неможливості
застосування вітчизняних ЕКБ для забезпечення заданих замовником вимог
до зразка ОВТ, а також контроль якості, спеціальні перевірки, тощо. Для
вирішення цієї задачі доцільно використовувати посередників, які будуть
мати законні підстави на відповідну діяльність, після проходження атестації,
на право закупівлі та поставки в якості постачальника продукції імпортного
виробництва для потреб підприємств та організацій, що виконують
розроблення, виготовлення, модернізацію та ремонт ОВТ ЗС України.
Для виготовлення сучасного ОВТ на даному етапі необхідно прийняти
на державному рівні ідеологію застосування СОТS-продуктів при створенні
або модернізації зразків ОВТ та закріпити це відповідними нормативноправовими актами, основними положеннями яких повинні бути: дозвіл на
застосування у ОВТ сучасних СОТS-продуктів; заборона на розробку (за
рахунок бюджетних коштів) для використовування у ОВТ матеріалів,
виробів, технологій і рішень, доступних на загальному ринку; при
використовуванні у ОВТ СОТS-продуктів перевагу віддавати вітчизняній
продукції, аж до цінових преференцій по відношенню до іноземних аналогів;
створення міжвідомчого обмежувального (рекомендованого) переліку
електронної компонентної бази та виробів вітчизняного та імпортного
виробництва, що дозволені до застосування при розробці, модернізації,
виробництві та експлуатації ОВТ, з умовою його періодичного оновлення;
розроблення програми перегляду (або створення) військових стандартів і
нормативно-технічної документації до ОВТ на предмет регламентації в них
порядку і правил застосування в ОВТ вітчизняних та імпортних СОТSпродуктів; створення нормативної бази контрактного виробництва в рамках
ДОЗ за участю цивільних підприємств.
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Демідов Б.О., д.т.н., проф.,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Луханін М.І., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ Збройних Сил України
Леонтьев О.Б., д.т.н., проф.,
Гриб Д.А., к.в.н., доц.,
Хмелевська О.О., к.т.н, с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ ВИДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ
У роботі викладені положення з обґрунтування і вибору напрямків
розвитку і формування обрису перспективної системи озброєння виду
збройних сил держави. Основна увага зосереджена на системі озброєння
протиповітряної оборони. Розглянуто послідовність обґрунтування задуму
розвитку системи озброєння протиповітряної оборони як видової системи.
Доведена необхідність розробки комплексної методики разом з іншими
частковими методиками. Науково методичний апарат, що використовується,
має забезпечувати оцінювання і прогнозування розвитку системи озброєння у
програмному періоді. Визначено, що обґрунтування розвитку системи
озброєння має засновуватися на формуванні обрису перспективної системи
озброєння, з використанням системного підходу до нього і визначення
перспективної номенклатури зразків.
Дослідження напрямку розвитку системи озброєння мають проводитись
послідовно, поетапно, з метою:
уточнення задачі, що будуть вирішуватись з використанням системи
озброєння;
більш повного визначення обрису перспективної системи озброєння;
уточнення і обґрунтування типажу ОВТ системи озброєння;
оцінювання чисельних і вартісних показників створення і постачання
ОТВ до системи озброєння у перспективних угрупованнях;
оцінювання рівнів їх технічного оснащення бойовими засобами і
засобами забезпечення;
оцінювання динаміки змін структури системи озброєння.
На підставі проведених досліджень запропоновано порядок оцінювання
сценаріїв застосування перспективних угруповань з використанням
запропонованої перспективної системи озброєння.
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Докучаєв О.В.
Управління СБ України в Харківський області
Чепков І.Б., д.т.н., проф.
Лапицький С.В., д.т.н., проф.
Зубарєв О.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕКСПОРТНОГО
КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ТА ПОДВІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
Під впливом суперечності між цілями розвитку та координації державчленів міжнародного співтовариства, відбувається еволюція міжнародних
режимів контролю експорту технологій подвійного призначення. Механізми
експортного контролю регламентують дії експортера і державного центру
експортного контролю (ЦЕК) в трирівневої системи «міжнародне
співтовариство - держави - експортер». У зв'язку з цим, завдання
проектування комплексного механізму експортного контролю, розпадається
на три: завдання проектування і узгодження міжнародного механізму
експортного контролю, що регламентує дії державного ЦЕК і експортера на
міжнародному рівні; задачу проектування державного механізму
експортного контролю, що регламентує дії експортера на державному рівні;
задачу проектування внутрішньо фірмового механізму експортного
контролю, що регламентує дії персоналу експортера на внутришньо
фірмовому рівні. Рішення цих задач засновані на рішеннях відповідних
завдань синтезу механізму експортного контролю (МЕК).
Розглянемо, по-перше, завдання проектування міжнародного механізму
експортного контролю, що регламентує дії держави і експортера на
міжнародному рівні. Центр експортного контролю міжнародного
співтовариства (наприклад, міжнародна організація або навчальний ЦЕК)
працює в умовах повної інформованості в одних областях і в умовах
невизначеності - в інших. Тому передбачається, що цей центр, в залежності
від ступеня інформованості, вирішує два типи завдань проектування МЕК - з
повною інформованістю (БМЕК) і з невизначеністю (АМЕК). Тому механізм
експортного контролю (МЕК) може бути представлений, як композиція
АМЕК і БМЕК. Саме, центр вирішує завдання проектування базового
механізму експортного контролю (БМЕК), на основі рішень гри експортера і
імпортера, в умовах повної інформованості та задачу проектування АМЕК
експортера, в умовах невизначеності.
Центр визначає вирішення завдань проектування механізму БМЕК, на
основі дослідження ігор експортера та імпортера. Ці рішення центр доводить
до державного ЦЕК і експортера, у вигляді обов'язкових для виконання норм,
а також рекомендованих штрафів і санкцій, що перешкоджають реалізації
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небажаних рішень ігор експортера та імпортера. Центр також виробляє
рекомендації по налаштуванню адаптивних параметрів АМЕК - експортних
нормативів, в умовах невизначеності. Крім того, центр класифікує
експортера, шляхом віднесення його до однієї з двох категорій - «лояльний»
або «нелояльний». Ця категорія повідомляється державі, в юрисдикції якої
знаходиться експортер. Державний ЦЕК, як суб'єкт експортного контролю,
формує власні адаптивні нормативи і надає власну оцінку лояльності даного
експортера на основі процедури навчання з «учителем», в ролі якого
виступає центр. Одночасно здійснюється коригування нормативу (параметра
вирішального правила) державного ЦЕК. Виходячи з цього, він приймає
рішення про дозвіл експорту (видачі експортної ліцензії), штрафи і санкції.
Узгодження міжнародного режиму і державного механізму
експортного контролю здійснюється в реальному часі, за рахунок
використання адаптивних нормативів, які формуються з урахуванням
рекомендацій центру, які висловлюються або у формі думки авторитетного в
міжнародному співтоваристві державного ЦЕК, або у формі вказівок
міжнародної організації.
Завдання проектування державного механізму експортного контролю
(ДМЕК) полягає в побудові процедур експортного контролю, що
забезпечують досягнення цілей розвитку і координації (за деяким критерієм).
Для цього використовуються вирішення завдань синтезу АМЕК і БМЕК. На
практиці, ДМЕК функціонує наступним чином. Державний центр
експортного контролю приймає рішення - дозволити експорт чи ні. У
першому наближенні, можливі три варіанти: ТАК, НІ, незрозуміло. ТАК
означає, що ризик порушення угоди відсутній. НІ означає, що угода явно
буде порушеною. Незрозуміло означає, що ризик порушення угоди
невідомий, та його слід вивчати. Якщо має місце ТАК, то державний ЦЕК
надає підприємству ліцензію на експорт. Якщо має місце НІ, то підприємству
забороняється експорт даної продукції. Якщо має місце незрозуміло, то, для
прийняття рішення, державний ЦЕК застосовує спеціальні схеми до
експортного врегулювання й експортного спору. До експортне врегулювання
включає узгодження в міжвідомчому органі держави із зацікавленими
органами держави. Експортна суперечка передбачає узгодження із
зацікавленими іноземними ЦЕК.
Якщо якісні показники експортного замовлення відповідають нормам,
а кількісні показники - нормативам експортного контролю, то видається
експортна ліцензія. Це відповідає ситуації «ТАК». Якщо хоча б деякі якісні
показники експортного замовлення не відповідають нормам, або ж деякі
кількісні показники не відповідають нормативам експортного контролю, то
ліцензія на експорт не видається. Це відповідає ситуації «НІ».
Невизначеність щодо відповідності експортного замовлення
обмеженням, які встановлюються угодами з експортного контролю, при якій
неясно, чи відповідають якісні показники нормам експортного контролю, або
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ж неясно, чи відповідають кількісні показники нормативам експортного
контролю, відповідає ситуації «незрозуміло». У цьому випадку
застосовується спеціальна схема прийняття рішення, що включає комплексну
оцінку експортного замовлення, експертизи, узгодження, отримання
додаткових дозволів й документів, і т.і.
Для того, щоб формалізувати і прискорити цей процес, необхідна
методика комплексної оцінки експортного замовлення, з використанням
формальних даних і думок експертів. При цьому, державний ЦЕК вирішує
завдання експортного контролю на основі адаптивної комплексної оцінки
експортного
замовлення
(АКОЕЗ).
При
проведенні
АКОЕЗ
використовуються норми і штрафи, відповідні рішенням завдань синтезу
правильних БМЕК, а також адаптивні нормативи і стимули, відповідні
рішенням завдань синтезу прогресивних АМЕК. Проектування внутрішньо
фірмового механізму експортного контролю засноване на рішеннях ігор
експортера та імпортера, що забезпечують максимізацію критерію
ефективності функціонування підприємства-експортера, у вигляді капіталу,
на множині рівноважних експортних стратегій. Експортер вирішує завдання
внутрішньо фірмового експортного контролю на основі попередньої
експортної перевірки, для прогнозування АКОЕЗ на основі норм і
адаптивних нормативів.
Зотова Л.М.,
Почернін С.П.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ
ЦИКЛОМ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НАТО
Воєнною доктриною України визначено основними союзниками і
партнерами України США, країни НАТО та ЄС, а пріоритетним завданням
співпраці з НАТО – досягнення технічної сумісності ОВТ ЗС України з ОВТ
країн-членів НАТО.
У країнах Альянсу досягнення сумісності та взаємозамінності ОВТ є
одним з головних завдань Конференції національних директорів з озброєнь
(КНДО) (Conference of National Armaments Directors (CNAD)), і вирішення
цих завдань здійснюється на всіх етапах життєвого циклу (ЖЦ) ОВТ.
Запорукою тому є розробка єдиних оперативно-тактичних вимог (ОТВ) до
ОВТ різних країн із забезпеченням спроможності вирішення завдань за
єдиними типовими сценаріями бойових дій, інтеграція у таких сценаріях
завдань різних видів та родів військ.
Методи та інструменти управління ЖЦ військово-технічних систем
зазвичай вибираються країнами – членами НАТО самостійно, але з
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урахуванням прийнятої в НАТО стратегії управління ЖЦ, а також власного і
передового досвіду реалізації подібних процесів. Як правило, за результатами
цієї роботи в кожній країні або в корпораціях ОПК цих країн, що мають
можливості ефективного управління ЖЦ, приймається комплекс керівних
нормативних документів (НД), які задають методичну, нормативну і технічну
основу для управління ЖЦ ОВТ, що створюються.
Зазвичай такий комплекс НД являє собою ієрархічну систему
документів, на вершині якої знаходяться стратегії (політики) управління ЖЦ і
опис способів їх реалізації; нижче – загальні керівництва з реалізації процесів
ЖЦ, такі як: керівництва з управління проектами, з управління якістю, з
управління ризиками, з управління вимогами, з управління конфігурацією, з
управління інформацією тощо; ще нижче знаходяться плани з реалізації, в
яких з урахуванням рекомендацій, наданих у керівництвах, визначаються
умови виконання окремих проектів або роботи підрозділів.
У країнах Альянсу діє стратегія НАТО щодо управління життєвим
циклом систем – C-M-(2005)0108 (NATO Policy for System Life Cycle
Management (SLCM)), мета якої – оптимізація можливості обороноздатності
НАТО відповідно до ЖЦ систем озброєнь з урахуванням їх експлуатаційних
характеристик, вартості, строків розроблення та постачання у війська, якості
тощо. Це гарантує, що всі вимоги впродовж ЖЦ системи будуть
сформульовані та взяті до уваги на початку ЖЦ, що дозволить уникнути
небажаних несподіванок пізніше.
Клочко А.М., д.ю.н., доц.,
Чумак В.В., к.ю.н.,
Хань О.О., к.ю.н.
Харківський національний університет внутрішніх справ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ У СФЕРІ ОБОРОНИ ЯК
ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Наукова-технічна діяльність відіграє важливу роль і у сфері оборони
країни, адже саме від її здобутків залежить модернізація технічного складу
збройних сил України, що в свою чергу впливає на ефективність проведення
військових операцій. Вказане підтверджується й доктриною державної
політики з питань національної безпеки. Так, Стратегією національної
безпеки України, затвердженою указом Президента України «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про
Стратегію національної безпеки України» визначається, що одним із
основних завдань підвищення обороноздатності держави є підтримка
перспективних, практично спрямованих наукових досліджень у сфері
національної безпеки і оборони; модернізація і випереджувальний розвиток
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оборонно-промислового комплексу, нарощування його виробничих
потужностей, вироблення конкурентоспроможних на світовому ринку
озброєнь і військової техніки, імпортозаміщення та збільшення власного
виробництва критичних комплектуючих і матеріалів.
Поряд із цим, відомості про новітні наукові розробки у сфері оборони
можуть поставати предметом злочинного впливу, в першу чергу, з боку
іноземних держав чи їх представників. Чинний Кримінальний кодекс України
(далі – КК України) передбачає чотири склади злочину, предметом яких може
бути науково-технічна інформація у сфері оборони, яка в залежності від
ступеня її важливості для інтересів держави та, відповідно, ступеня
державного захисту може набувати статусу державної таємниці або
службової інформації. Так, КК України передбачено ст. 111 (державна зрада),
ст. 114 (шпигунство), ст. 330 (передача або збирання відомостей, що
становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової,
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) та ст. 422
(розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну
таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).
Розмежування законодавцем цих складів злочинів проводиться за різними
складовими: об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом та предметом.
Зупинимось більш детальніше на предметі цих складів злочинів, до кола яких
й відноситься науково-технічна інформація у сфері оборони.
При описі предметів злочинів, передбачених ст. ст. 111, 114, та 422
законодавець зазначив, що нею є відомості, які відносяться до державної
таємниці. Останньою, відповідно до Закону України «Про державну
таємницю» є вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони,
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та
охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній
безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом,
державною таємницею і підлягають охороні державою. Цим же законодавчим
актом, у ч. 3 ст. 10 зазначається, що Інформація вважається державною
таємницею з часу опублікування Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю, до якого включена ця інформація, чи зміни до нього у порядку,
встановленому цим Законом.
В свою чергу Звод відомостей, що становлять державну таємницю,
затверджений Наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 «Про
затвердження зводу відомостей, що становлять державну таємницю» надає
вичерпний перелік типів таємної інформації, яка визнається державною
таємницею, у тому числі у сфері оборони країни. Зокрема до неї відноситься
така науково-технічна інформація про:
- мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість
застосування (реалізації) фундаментальних, пошукових прикладних наукових
досліджень, спрямованих на підвищення обороноздатності держави (п. 1.9.1);
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- відкриття, винаходи, науково-технічні рішення, які можуть бути
використані для потреб оборони держави і мають принципове значення для
розробки нових видів озброєння чи військової техніки (п. 1.9.2) тощо.
Іншого характеру відомості законодавець відніс до категорії службової
науково-технічної інформації у сфері оборони, яка підпадає під кримінальноправову охорону ст. 330 КК України. Так, відповідно до наказу Міністерства
оборони України від 27.12.2016 № 720 «Про затвердження Переліку
відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію
(ПСІ - 2016)» до цієї категорії відносяться відомості про:
- плани, напрями та результати науково-дослідної та дослідноконструкторської роботи наукового підрозділу (п. 13.1);
- наукові розробки щодо технологій подвійного призначення. (п. 13.10);
- раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші конструктивні зміни
нетаємних зразків озброєння та військової техніки, які підвищують їх
тактико-технічні характеристики. (п. 13.11) тощо.
Підсумовуючи викладене, вбачається за можливе відзначити, що
науково-технічна інформація має важливе значення для стійкої
обороноздатності України, а її захист від злочинного посягання є
пріоритетним завданням держави у сфері національної безпеки.
Копилова З.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
До основних елементів інноваційного проекту відносяться:
- сформульовані цілі й завдання, що відбивають основне призначення
проекту;
- комплекс проектних заходів щодо вирішення інноваційної проблеми й
реалізації поставлених цілей;
- організація виконання проектних заходів, тобто вв'язування їх по ресурсах і
виконавцям для досягнення цілей проекту в обмежений період часу й у
рамках заданих вартості і якості;
- основні показники проекту (від цільових – по проекту в цілому, до
часткових – за окремими значенням), у тому числі показники, що
характеризують його ефективність.
Інноваційні проекти можуть формуватися в складі науково-технічних
програм, реалізуючи завдання окремих напрямків програми, і самостійно,
вирішуючи конкретну проблему на пріоритетних напрямках розвитку науки й
техніки.
Формування інноваційних проектів для вирішення найважливіших
науково-технічних проблем (завдань) забезпечує:
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- комплексний, системний підхід до вирішення конкретного завдання (мети)
науково-технічного розвитку;
- кількісну конкретизацію цілей науково-технічного розвитку й строге
відбиття кінцевих цілей науково-технічного розвитку й строге відбиття
кінцевих цілей і результатів проекту в керуванні інноваціями;
- безперервне наскрізне керування процесами створення, освоєння,
виробництва й споживання інновацій;
- обґрунтований вибір шляхів найбільш ефективної реалізації цілей проекту;
- збалансованість ресурсів для реалізації інноваційного проекту;
- міжвідомчу координацію й ефективне управління складним комплексом
робіт із проекту.
Оцінка проекту - найважливіша процедура на початковій стадії
проекту, але вона також являє собою безперервний процес, що припускає
можливість зупинки проекту в будь-який момент у зв'язку з додатковою
інформацією, що з'являється. Таким чином, це одна із процедур оперативного
керування науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками.
Вона повинна ґрунтуватися на чіткому формальному базисі й включати
наступні компоненти:
- виявлення головних факторів, що характеризують призначення проекту;
- оцінку проектних пропозицій по цих факторах з використанням кількісної
інформації або експертних оцінок;
- прийняття або відмова від проектних пропозицій на основі зроблених
оцінок;
- виявлення областей, де потрібна додаткова інформація, і виділення ресурсів
на її одержання;
- зіставлення нової інформації з тієї, що використовувалася при первісній
оцінці;
- оцінку впливу на проект виззначених нових змінних;
- ухвалення рішення про продовження або припинення роботи над проектом.
При
реалізації
інноваційних
проектів
пріоритетними
й
підтримуваними з боку держави повинні бути ті проекти, які орієнтовані на
кінцеві соціально-економічні результати.
Коробченко С.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Для прогнозування вартості життєвого циклу складних технічних
систем можуть використовуватися різні методи і моделі. Найбільш часто
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використовують методи, що відносяться до категорії обчислювальних. Це
інженерний метод, метод оцінювання за аналогією та параметричний метод.
За необхідності можуть одночасно використовуватися кілька методів
або їх комбінація.
Інженерний метод оцінювання вартості ґрунтується на докладній
деталізації статей витрат та є найбільш вартісним у застосуванні. Процедура
його реалізації починається з оцінюванні статей витрат найнижчого рівня та у
наступному оцінюванні витрат на більш високих рівнях структури шляхом
сумування витрат на попередніх рівнях.
До переваг інженерного методу можна віднести:
Інтуїтивність, аргументованість, достовірність (за рахунок наявності
фактичної інформації для кожного елемента витрат), роздільність (не значна
залежність загального результату від індивідуального елементу вартості),
наглядність (забезпечує глибоке проникнення в сутність основних елементів
витрат), багаторазовість (легко переноситься для до інших проектів для
подальшого використання).
До основних недоліків інженерного метода слід віднести:
негнучкість (повільне реагування на зміни, припущення типу "що
якщо"), необхідність проведення нових оцінок для кожного альтернативного
сценарію, відсутність забезпечення «статистичного» рівня достовірності,
відсутність забезпечення глибокого аналізу факторів, що безпосередньо
впливають на вартість.
Метод оцінювання за аналогією оснований на використанні даних із
вартості аналогічних статей витрат для подібних виробів або технологій. При
цьому використовують статистичні дані, що коригуються з урахуванням
росту цін, удосконалення технологій тощо. Цей метод є найменш складним та
трудомістким. Його рекомендують застосовувати для складових частин
виробів, за які є реальні дані з попереднього досвіду їх виготовлення та
використання.
До переваг методу аналогії можна віднести:
використання реальних статистичних даних, швидкість, точність при
малих відхиленнях від аналога, зрозумілість.
До основних недоліків метода аналогії слід віднести:
покладання на дані в одній точці, складність знаходження відповідного
аналогу, необхідність «унормування» для забезпечення точності, покладання
на екстраполяцію і / або судження експерта по «коригуючих коефіцієнтах».
Параметричний метод оцінювання вартості застосовується у випадку
існування визначених залежностей між витратами та параметрами виробу
(характеристиками або атрибутами зразка ОВТ, що створюється, якщо їх
можливо вимірювати). Звичайно, наявність подібних залежностей пов’язана з
існуванням причинно-наслідкових зв’язків між витратами та параметрами
виробу. Ці зв’язки виявляються шляхом аналізу даних, що накопичені за
визначений період, з використанням методів математичної статистики.
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До переваг параметричного методу можна віднести:
швидкість оцінок за переліком припущень (надання відповідей на
питання типу «що якщо»), наявність статистично обґрунтованих предікторів,
які надають інформацію щодо довіри оцінювача до їх прогностичної
здатності, достовірність результатів, які спираються на логічність кореляції,
ретельність та системність досліджень, обґрунтованість даних, а також
науковий метод.
До основних недоліків параметричного методу слід віднести:
складність розуміння отриманого співвідношення CER (Сost estimating
relationship), необхідність ретельного документування процесу вибору
вихідних даних, коригування даних, розробку рівнянь, статистичних
висновків та висновків щодо їх перевірки та припустимості, трудомісткість
процесу збору відповідних даних та генерування статистично коректної CER,
достовірність в узькому діапазоні даних (втрачає прогностичну здатність /
довіру за межами відповідного діапазону даних).
Коробченко С.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВИТРАТ ЗА ПРОЕКТАМИ В NASA
Сьогодні NASA володіє сучасним методичним інструментарієм, що
дозволяє проводити оцінку витрат за інжиніринговими проектами, як для
потреб Агенції, так і в інтересах урядових структур США.
Оцінка витрат служить раціональної основою для планування бюджету,
який, в свою чергу, проходить складну процедуру затвердження в Конгресі та
президентських структурах. Вона використовується також для внутрішніх
потреб - для проведення експертиз програм і прийняття управлінських рішень
з питань інвестицій.
Одним із способів, за допомогою яких NASA інформує конгрес і
адміністративно-бюджетне управління про досягнення своїх цілей є
інтегрування даних щодо витрат і термінів в звітах про бюджетну та
зовнішню діяльність, що забезпечує прозорість діяльності Агенції.
Процес оцінювання витрат за інжиніринговими проектами в NASA
складається з 3 фаз.
Фаза 1 полягає у визначенні проекту. На цьому етапі експерт з
оцінювання з'ясовує причину проведення оцінки, визначає перспективи і
починає розуміти суть проекту, який треба оцінити. Коли проведена оцінка і
зібрані дані, визначається структура декомпозиції робіт (WBS) і технічний
опис проекту. Все це допомагає визначити сам проект, а також сформувати
фундамент для його оцінки. До кожного кроку на цьому етапі експерт, який
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проводить оцінювання, може повернутися ще раз при отриманні нової
інформації.
Фаза 2 передбачає визначення методології витрат та включає чотири
завдання, які визначають підхід до оцінювання і структуру оцінки. Ці
завдання здійснюються послідовно та ітераційно. До задачі про розробку
основних правил і припущень повертаються декілька раз вже після
проходження кроків вибору методології, розробки моделей витрат та збору
даних, якщо це необхідно.
Фаза 3 передбачає проведення безпосередньої оцінки вартості та
складається з п'яти завдань, які включають саму оцінку, представлення її
результатів та їх оновлення на регулярній основі.
Цей підхід дозволяє NASA проводити оцінки витрат та проводити
порівняльний аналіз даних щодо бюджетування з даними зовнішніх звітів, що
покращує якість оцінок бюджетних планів і витрат. NASA постійно прагне
досягти максимальних результатів при обмеженому бюджеті, для цього Уряд
США використовує зовнішню спільноту експертів з оцінювання NASA, яка
надає відповідальним особам у структурах NASA точні, надійні і
аргументовані оцінки вартості життєвого циклу ракетно-космічних систем.
Коробченко С.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ НДДКР ІЗ СТВОРЕННЯ НОВОГО
ЗРАЗКА ОВТ ТА ЙОГО СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
З використанням створених економіко-математичних моделей
здійснюється прогноз орієнтовної ціни нового зразка ОВТ за двома
початковими стадіями його життєвого циклу: 1) вартість проведення НДДКР
із створення зразка ОВТ; 2) вартість серійного виробництва одиниці зразка
ОВТ. Для цього використовуються регресійний аналіз та рівняння типу:
Спрі = A* КТДі + B , де
Спрі – прогнозна вартість потрібного і-го зразка ОВТ, приведена до
розрахункового року;
A – коефіцієнт рівняння регресії;
B – коефіцієнт рівняння регресії;
КТДі – розрахований коефіцієнт технічної досконалості потрібного і-го
зразка ОВТ.
Прогноз орієнтовної вартості проведення НДДКР та серійного
виробництва здійснюється з використанням статистичних даних щодо
вартості аналогічних робіт під час створення попередніх зразків ОВТ даного
типу. При цьому вартість НДДКР прогнозується у цілому, без деталізації
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витрат за окремими складовими. Аналогічно здійснюється попередній
прогноз орієнтовної вартості серійного виробництва одиниці нового зразка
ОВТ, результати якого будуть використовуватися під час вибору виконавця
серійного виробництва зразка ОВТ у цілому та співвиконавців його
складових частин.
За відсутності статистичних даних щодо вартості НДДКР та серійного
виробництва попередніх зразків ОВТ в Україні, що необхідні для побудови
повноцінної економіко-математичної моделі оцінки вартості нового зразка
ОВТ, під час прогнозування використовуються дані, взяті із закордонних
джерел та вартості зразків ОВТ – попередників, що були створені за часів
СРСР, інтерпретовані до фінансово-економічних умов України.
Отримані на даному етапі дані щодо орієнтовної ціни одиниці нового
зразка ОВТ використовуються під час прогнозування орієнтовної величини
повної вартості ЖЦ зразка ОВТ, що створюється, й на цій основі – для
прийняття рішення щодо доцільності його розробки й серійного виробництва.
Кручінін С.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
Розвиток оборонно-промислового комплексу України нерозривно
пов’язаний з необхідністю розвитку інноваційного середовища в Україні.
Необхідність державного регулювання інноваційних процесів
обумовлена не тільки їх загальнонаціональним значенням, але й економічним
змістом. З одного боку, у ринковій економіці інновації – основний засіб
збільшення прибутку господарюючих суб'єктів за рахунок кращого
задоволення ринкового попиту, зниження виробничих витрат у порівнянні з
конкурентами. З іншого боку, в умовах дії класичних ринкових механізмів
одержання науково-технічних результатів і їх впровадження в господарську
практику суттєво ускладнються.
Досвід закордонних країн з ринковою економікою доводить, що в
питаннях інноваційного розвитку не можна повністю покладатися на
автоматизм ринку. Використання нововведень не може бути лише приватною
проблемою того або іншого підприємства або регіону, вона в усе більшій мірі
здобуває суспільний характер, оскільки соціально-економічні перспективи
розвитку тієї або іншої країни усе сильніше залежать від того, наскільки
органічно протікають там інноваційні процеси. Отже, пріоритет
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централізованих методів керування інноваційними процесами доведений
світовою практикою.
Таким чином, держава має всебічно підтримувати розбудову економіки
на ринкових принципах, взявши при цьому на себе головну відповідальність
за всеохоплююче загальне регулювання та стратегічне планування
економічного розвитку і безпосередню підтримку інноваційного процесу.
Особливо визначальною роль держави має бути на докомерційних стадіях
інноваційного процесу, в сфері високотехнологічних виробництв оборонної
продукції, в системі стимулювання інноваційної активності фундаментальної
науки, економіки і суспільства, а також у вирішенні питань розміщення
продуктивних сил, ефективного використання національних природних
ресурсів і людського потенціалу.
Успішному розвитку національної інноваційної системи сприяють
наступні фактори:
послідовна й довгострокова інноваційна політика держави із чітко
сформульованими цілями й завданнями;
раціональне використання наявного інноваційного потенціалу як
фундаменту для будівництва інноваційної економіки й реалізації інноваційної
політики;
систематичні зусилля по налагодженню й зміцненню співробітництва
між часткам, дослідницьким і освітнім секторами;
охоплення як можна більшого обсягу потенційно інноваційних фірм за
допомогою надання їм державної підтримки;
розумне
залучення
іноземних
інвестицій
транснаціональних
корпорацій;
наявність розвиненого законодавства в області інтелектуальної
власності.
Куцак М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ
ПРОГРАМ
Спроби використання сучасних аналітичних методів розглядаються в
США як один з засобів подолання суб'єктивізму в процесі прийняття рішень
при оцінюванні різноманітного роду державних програм, настільки
характерного для процесу "угод і поступок", що полягає в підміні
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об'єктивних критеріїв пошуками компромісів між інтересами впливових
політичних групувань у федеральному уряді і сил, що стоять за ними.
Одне з найбільш важливих нових явищ в галузі, що розглядається,
пов'язано зі становленням і розвитком підходу, відомого під назвою аналіз
політики.
Аналіз політики не пов'язаний із яким-небудь вузько визначеним класом
методів вивчення проблем (математичних, імітаційних, ігрових та ін.). Він
розроблений спеціально для обґрунтування рішень у сфері державного
управління і призначений доповнити (а в деяких випадках і замінити) менш
гнучкі і більш формалізовані методи системного аналізу і дослідження
операцій, які ґрунтуються на застосуванні математичного апарату та ЕОМ.
При проведенні аналізу політики досліджуються:
законодавчі акти і розстановка політичних сил у сфері запланованих
державних заходів;
запропоновані і діюче програми урядових відомств і дії приватного
сектору;
потенційні конфлікти запропонованого варіанта з іншими цілями і
програмами;
політичні наслідки досліджуваного рішення та його вплив на
суспільство, економіку і навколишнє середовище;
організаційні аспекти, питання збору інформації, проблеми
впровадження, тощо.
Такий підхід не передбачає розробку будь-яких принципово нових
досягнень науки управління, він широко використовує аналітичний апарат
дослідження операцій, системного аналізу та інших теорій і має яскраво
виражену прагматичну спрямованість. Його прихильники намагаються
структуризувати відпрацювання урядових рішень у тих областях, де не
створено достатньої основи для побудови точних кількісних оцінок і
застосування науково обґрунтованих критеріїв вибору курсів дій; де
домінують суб'єктивні судження, що враховують інтереси впливових
політичних угруповань і інших "зацікавлених груп" .
Значне збільшення масштабів федеральних програм і підсилення їхнього
комплексного характеру обумовлюють те, що наслідки діяльності державних
відомств не обмежуються конкретними результатами, на отримання яких
спрямована дана програма. При цьому, непрямі економічні, соціальні,
технологічні, міжнародні та інші впливи (як передбачені заздалегідь, так і
несподівані), узяті в цілому, нерідко за своїм значенням перевершують
значення конкретних результатів програми. У зв'язку з цим виникає проблема
виявлення та урахування можливих впливів на ранніх стадіях розробки
програми. Виходячи з цього, перед дослідниками була поставлена задача
проведення аналізу впливів, суть якого складається у вивченні як кількісних,
так і якісних характеристик тих змін, що стануться в усіх сферах, які
знаходяться під прямим і непрямим впливом програм, що аналізуються.
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Поряд із цим випробувалися методи управління впливами, що полягають у
виробленні заходів, які дозволили б запобігти небажаних наслідків програм і
одночасно витягти максимальну вигоду з усіх аспектів їхнього здійснення.
Одним із найбільш методично і організаційно завершених напрямків
використання аналізу впливів у практичній діяльності федерального уряду є
так називана "оцінка технології" - метод комплексного виявлення наслідків
(соціальних, економічних, політичних та ін.) здійснення програм в галузі
нової техніки і технології. Необхідність урахування цих наслідків у прийнятті
рішень на державному рівні обумовила створення при конгресі США
спеціального штабного органу - Управління оцінки технологій.
Ускладнення економічних, соціальних, політичних умов, у яких діють
урядові відомства, яке обумовлено збільшенням числа і масштабів вирішення
проблем, багатоцільовий характер державних програм і заходів, необхідність
урахування факторів ризику і невизначеності - усе це не могло не вплинути на
природу застосованих моделей, які усе частіше використаються не для
розробки найкращого варіанта тієї або іншої програми, а лише для виявлення
наслідків запропонованих альтернатив, аналізу спостерігаємих явищ і для
прогнозування.
Таким чином, розширенню застосування аналітичних методів надається
велике значення, але далеко не завжди це обов'язково пов'язано з
використанням складного математичного апарату та ЕОМ.
Лук’янов П.О., к.т.н.
Булка В.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ
УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦІЇ ОБОРОННОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Підприємства провідних країн світу оборонно промислового комплексу
завжди прагнуть скоротити терміни розробки новітніх виробів та впровадити
інноваційні технології під час цього процесу, одночасно зберігаючи високі
стандарти якості. Для цього застосовують потужні інформаційні технології,
але це не завжди дозволяє підприємствам оптимізувати процеси розробки і
отримати віддачу у вигляді зниження витрат і зменшення термінів розробки
продукції оборонного призначення.
Перетворення процесу розробки цих виробів починається з
моделювання, який визначає весь життєвий цикл зразка – від інженерного
аналізу конструктивних та динамічних властивостей до розробки
інструментів, виробничого і складального процесів, обслуговування та
ремонту.
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Вперше роботи зі створення інтегрованих систем, що підтримують
життєвий цикл продукції, були розпочаті ще у 80- х роках в оборонному
комплексі США. Нова концепція використовувалась як інструмент
вдосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням армії США.
Передбачалося, що реалізація нової концепції, що отримала позначення CALS
(Continuous Acqusition and Life Cycle Support − безперервна інформаційна
підтримка поставки та життєвого циклу продукції), дозволить скоротити
витрати на організацію інформаційної взаємодії державних установ з
приватними фірмами в процесах формалізації вимог, замовлення, поставок і
експлуатації військової техніки. З’явилася реальна потреба в організації
процесу, що забезпечує обмін даними між замовником, виробниками та
споживачами продукції, а також підвищення керованості, скорочення
паперового документообігу та пов’язаних з ним витрат.
В умовах сьогодення, переважна більшість технічно складних
комплексів озброєння вже вичерпала свій ресурс або він закінчується в
найближчі роки, при цьому кожні 10-14 років вартість новітніх зразків зброї
подвоюється, а вартість модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ)
щороку збільшується на 10%.
Обсяг витрат на забезпечення життєвого циклу зразка ОВТ орієнтовно
розподіляється наступним чином: 35% – створення; 20% – прийняття на
озброєння; 40% – використання за призначенням; 5% – утилізація. Період
часу залежить від типу та виду ОВТ. В залежності від технологічної новизни
зразка ОВТ, терміни його серійного виробництва та використання за
призначенням може коливатись в межах декількох десятків років.
Одним із шляхів підвищення ефективності відновлення ОВТ в Ураїні є
удосконалення нормативної бази національної Системи управління життєвим
циклом ОВТ, яка передбачає адаптацію вимог стандартів НАТО у сфері
системної інженерії, поміркований підхід до скасування існуючих застарілих
стандартів, а також впровадження CALS та технологій використання
спеціальних інформаційних систем підтримки ЖЦ на всіх етапах.
Таким чином, удосконалена система оборонного планування, зокрема
впровадження CALS-технологій на всіх етапах ЖЦ ОВТ, сприятиме
ефективному управлінню розвитком озброєння, а також концентрації уваги
щодо підвищення рівня боєздатності як Збройних Сил України, так і розвитку
основних засобів збройної боротьби.
Мегей К.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОСВІД ІТАЛІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУВАННЯ
РОЗВИТКУ ОВТ
На сьогодні, Італія є одним з найбільших виробників озброєнь в ЄС, і
проводить цілеспрямовану політику зі створення єдиного європейського
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ВПК. Така політика дозволяє країні одержати доступ до новітніх технологій
інших держав, підвищити рівень технологічної оснащеності національної
промисловості, збільшити конкурентоздатність вироблених озброєнь і в
кінцевому випадку завоювати гідне місце на світовому ринку озброєнь.
Система управління оборонними замовленнями в рамках національної
політики Італії в галузі озброєнь складається з двох етапів: 1-й етап
визначення та погодження; 2-й етап адміністративно-технічної реалізації.
Перший етап передбачає проведення таких заходів:
ідентифікація потреби і визначення оперативних (експлуатаційних)
вимог (захід здійснюється у Головних штабах видів ЗС Італії);
визначення оперативних (експлуатаційних) вимог, яким має відповідати
система озброєння та військової техніки (ОВТ);
визначення військових вимог з детальним описом характеристик
системи озброєння, включаючи вимоги до технічного обслуговування
(технічна підтримка і навчання);
прийняття рішення щодо фінансування Комітетом начальників штабів
ЗС Італії (КНШ) під головуванням начальника ГШО Італії. До складу КНШ
входять вищі посадові особи ЗС Італії: Генеральний секретаріат МО Національний директор з озброєння (ГСМО-НДО) Італії, начальники
Головних штабів видів ЗС Італії та Генеральний командувач Військами
карабінерів Італії;
отримання рекомендацій комісій з питань оборони Палати депутатів та
Сенату італійського Парламенту (рекомендації не є обов’язковими для
врахування);
схвалення Міністром оборони Італії (коли виділення коштів планується
з бюджету МО) або Парламентом (коли фінансування проекту потребує
спеціального закону).
Після виконання заходів першого етапу, програма виробництва системи
ОВТ разом із Декретом міністерства оборони направляються до ГСМО-НДО
Італії, який починає роботу з виконання етапу адміністративно-технічної
реалізації.
У ході другого етапу адміністративно-технічної реалізації ГСМО-НДО
Італії розробляє проект Технічної угоди, обирає на конкурсній основі
підрядчика, готує до підписання контракт і контролює його виконання.
Звичайна процедура придбання передбачає:
розробку проекту Технічної угоди;
оголошення тендеру;
вибір найкращої пропозиції і оголошення переможця;
укладення контракту (для контрактів вартістю більш 5,0 млн. євро
передбачена процедура схвалення проекту контракту Консультативним
Комітетом з питань придбання під головуванням ГСМО-НДО Італії);
підписання контракту;
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реєстрація контракту в Національному контрольному офісі (National
Audit Office);
повне виконання контракту.
При виборі підрядчика ГСМО-НДО Італії може діяти, виходячи з
наявної на ринку системи озброєння (off-the-shelf) або розпочати науководослідницькі роботи, якщо система, що є на ринку озброєння, не задовольняє
висунутим вимогам.
У випадку необхідності проведення науково-дослідницьких робіт з
метою виробництва нової системи ОВТ, які здійснюються, як правило, у
кооперації з іншими країнами, процедура передбачає:
оцінку виконання, техніко-економічне обґрунтування проекту
(визначення технологічних можливостей оборонної індустрії стосовно
військових вимог проекту, що розглядається; вибір найбільш оптимального
варіанту, з огляду на ефективність виконання, витрати, що очікуються, і
період розвитку проекту);
визначення проекту (вивчення конфігурації кінцевого продукту);
розвиток (виробництво експериментального зразку нової системи ОВТ,
матеріалу, транспортних засобів, які відповідають військовим вимогам
проекту; затвердження зразка);
розробка і виробництво;
серійне виробництво і обслуговування.
Ніколаєв І.М., к.т.н. с.н.с.,
Калугін Д.С., к.т.н. с.н.с.
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ФУНКЦІЇ ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНИХ
ВИМОГ ДО ПЕРСПЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОВТ ППО
Визначено поняття перспективної системи озброєння та військової
техніки (ОВТ) протиповітряної оборони (ППО) Повітряних Сил (ПС)
Збройних Сил України (ЗСУ). Показано, що система ОВТ ППО містить
підсистему ураження, підсистему управління і зв'язку, розвідувальноінформаційну підсистему, підсистему забезпечення та підсистему
комплектування і підготовки кадрів. Наведено сутність, зміст і функції
оперативно-стратегічні вимоги (ОСВ) до перспективної системи ОВТ ППО.
Показано, що ОСВ повинні забезпечувати створення перспективної системи
ОВТ ППО як цілісної, збалансованої системи та можливість її застосування
при будь-якому рівні ескалації збройного конфлікту. Вони повинні відбивати
цілі будівництва системи озброєння та військова техніка ППО ПС ЗСУ,
прогнозовані завдання і необхідні рівні їх рішення, принципи будівництва
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системи ОВТ ППО, принципи військового мистецтва і застосування системи
ОВТ ППО, склад, стан і перспективи розвитку засобів повітряного нападу
ймовірних противників і союзників; необхідний рівень резервування складу і
характеристик системи ОВТ ППО, трансформаційні властивості системи ОВТ
ППО, вимоги, породжувані необхідністю взаємодії з силами і засобами ППО
інших видів і родів військ ЗСУ, необхідні характеристики і властивості
підсистем системи ОВТ ППО, усі види обмежень, приписів, заборон, діючих
відносно перспективної системи ОВТ ППО ПС ЗСУ. Таким чином, ОСВ до
перспективної системи ОВТ ППО ПС ЗСУ повинні відображувати
властивості і кількісно-якісні характеристики відповідного (оперативностратегічного) масштабу.
Нор П.І., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОЦІНКА СПРОМОЖНОСТЕЙ СТВОРЕННЯ ОВТ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Необхідність визначення рівня спроможності виробництва виникає при
порівняльному аналізі нових (модернізованих) зразків ОВТ, в тому числі, на
етапах їх створення (розроблення) або прийняття рішення на їх закупівлю з
низки вітчизняних альтернативних зразків. Оцінку рівня спроможності
виробництва запропоновано робити через визначення чисельних значень
коефіцієнта рівня спроможності виробництва КСВ даного типу ОВТ.
Методика визначення коефіцієнта КСВ по своїй суті і завданням направлена на
визначення не спроможностей даного підприємства розробляти або серійно
виготовляти номенклатуру ОВТ взагалі, а його спроможностей щодо
виробництва даного конкретного типу ОВТ. Це зроблено з метою
порівняльної оцінки визначеного ряду альтернативних зразків ОВТ.
Для визначення коефіцієнта КСВ необхідно сформулювати перелік
основних показників фінансово-виробничої діяльності (ФВД) підприємства
для оцінки його спроможностей щодо розроблення і окремо серійного
виробництва визначеного типажу ОВТ. Далі провести декомпозицію
визначених показників, як мінімум, за наступними групами факторів впливу
на спроможності підприємств:
адміністративно-фінансові та політичні фактори;
виробничо-технологічні можливості при виробництві (розробленні) ОВТ;
науковий та кадрових потенціал при виробництві (розробленні) ОВТ.
Наступний етап – визначення експертними методами ступеню впливу,
тобто значимості, основних показників ФВД та їх груп декомпозиції на
спроможності типового підприємства ОПК щодо даного виду діяльності.
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Одержані оцінки будуть при порівняні виконувати роль еталонних значень
для оцінки конкретного підприємства.
Оцінка підприємствами своїх спроможностей щодо визначених
показників ФВД при розробленні або (і) серійному виробництві даного
типажу ОВТ. Порівняльний аналіз за окремими показниками ФВД кожного
підприємства з еталоном та їх компіляція в узагальнюючі показники, як в
групах декомпозиції, так і взагалі за підприємство. В даному випадку
коефіцієнт КСВ визначається як сума відносних значень показників ФВД. Для
еталонних значень показників фінансово-виробничої діяльності коефіцієнт
КСВ=1,0, а для конкретних підприємств, що оцінюються на предмет
виробництва (розроблення) даного типажу ОВТ, він буде менше одиниці.
Одержані з допомогою даної методики значення коефіцієнта КСВ дозволяють,
відомими методами, визначити комплексний показник військового технікоекономічного рівня зразків ОВТ для їх порівняльного аналізу.
Почернін С.П.,
Зотова Л.М.
ЦНДІ ОВТ ЗС України
ПОЛІТИКА НАТО ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ
СТАНДАРТІВ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОЗБРОЄНЬ
Політика НАТО у сфері стандартизації полягає в максимальному
використанні цивільних стандартів у військовій сфері, зокрема, стандартів
системної і програмної інженерії.
Так, міжнародні стандарти системної інженерії є обов’язковим
елементом під час розроблення різних нормативних документів (НД) і
керівництв. Наприклад, ISO/IEC/ІЕЕЕ 15288 є основним стандартом, що
описує модель ЖЦ будь-якої технічної системи. Його попередні редакції були
взяті за основу під час розробки Керівництва щодо закупівель у міністерстві
оборони США, Системи поетапного планування озброєнь НАТО,
Довідкового керівництва з системної інженерії INCOSE, Керівництва з
розробки систем національного аерокосмічного агентства США тощо.
Цей стандарт також був використаний як основа для впровадження у
діяльність стратегії НАТО щодо управління життєвим циклом (ЖЦ) систем –
C-M-(2005)0108 (NATO Policy for System Life Cycle Management (SLCM).
Впровадження стратегії SLCM було здійснено шляхом прямого прийняття
ISO/IEC/ІЕЕЕ 15288 через союзницьку публікацію ААР-48.
Публікація AAP-48 повністю адаптована до ISO/IEC/ІЕЕЕ 15288 у
частині опису всіх типових процесів ЖЦ з доданням специфічних процесів,
які застосовуються в НАТО. AAP-48 визначає систему поглядів на стадії та
процеси ЖЦ систем в НАТО, і надає рекомендації з реалізації стратегії
управління ЖЦ цих систем, а також забезпечує загальне розуміння принципів
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і термінології управління ЖЦ систем. В ААР-48, як і в ISO/IEC 15288,
використано процесний підхід до управління ЖЦ військово-технічних
систем. ААР-48 визначає мінімально достатню сукупність типових процесів
ЖЦ, за допомогою яких може бути змодельований ЖЦ будь-якої системи.
З часом документ AAP-48 був посилений за рахунок впровадження
союзницької публікації ААР-20, яка визначає вимоги до управління програмою
озброєнь впродовж всього їх ЖЦ, включаючи прискорене розгортання
(“accelerated fielding” – швидке придбання) і впровадження нових технологій.
ААР-20 пропонує єдину загальну основу для планування, реалізації та контролю
програм озброєнь в НАТО з акцентом на зниження можливих ризиків.
Особливістю публікації є те, що в ній додатково до типових стадій, описаних в
ААР-48, введено стадію преконцепції, яка є своєрідним містком між процесом
оборонного планування в НАТО та відповідною програмою озброєнь.
Публікації ААР-20 та ААР-48 можна вважати основними НД, які
регламентують процес створення ОВТ у країнах-членах НАТО, що базуються
на міжнародних стандартах із системної та програмної інженерії, зокрема, на
ISO/IEC/ІЕЕЕ 15288.
Радов Д.Г., к.е.н.
Національний інститут стратегічних досліджень
ПИТАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ ОПК США ТА ЄС, МОЖЛИВІСТЬ
УЧАСТІ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РОЗПОДІЛІ ПРАЦІ
З ВИРОБНИЦТВА ОВТ
Компанії українського ОПК взаємодіють зі світовою оборонною
промисловістю, яка швидко змінюються в напрямі глобалізації. Тому
актуальним питанням є аналіз досвіду та тенденцій взаємодії та конкуренції
оборонно-промислових комплексів (ОПК) розвинутих країн, зокрема ОПК
США та ЄС та визначення напрямів співпраці українських та європейських
компаній оборонної промисловості в глобальному середовищі.
Суть трансатлантичного оборонно-промислового співробітництва
(ОПС) відповідно до політичних цілей постійно змінюється. У 50-х та 60-х
роках ХХ ст. взаємодія ОПК США та західноєвропейських країн була на рівні
ліцензійного виробництва американських систем озброєння в Західній
Європі, у 70-х роках – на рівні угод про спільне виробництва озброєнь та
військової техніки (ОВТ), у 80-х та 90-х років – на рівні спільних
міждержавних програм з розробки та виробництва ОВТ.
У ХХІ ст. на процеси взаємодії і конкуренції ОПК США та ЄС cтали
більш активно впливати глобальні політичні, економічні та науковотехнологічні зміни умов функціонування ОПК. В рамках взаємодії та
конкуренції ОПК США та ЄС на сьогодні формуються:
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- окремий ринок ОВТ та оборонно-промислова кооперація між США та
Великобританією;
- ринок ЄС-США (з виключенням Великобританії);
- континентально-європейський ринок в рамках ЄС.
Глобальні політичні, економічні та науково-технологічні зміни умов
функціонування ОПК на початку ХХІ ст. призвели на політичному та
економічному рівнях до зменшення оборонних замовлень та зміни структури
цих замовлень для підприємств ОПК, що посилило конкуренцію між ОПК
США та ЄС як за ринки озброєнь ЄС, так і світові ринки. Злиття та
поглинання в оборонній промисловості також сприяли конкуренції між
транснаціональними компаніями (ТНК) США та ЄС.
Швидке розширення на основі науково-технічного прогресу нових
знань суттєво змінили спрямованість та організацію розробок
високотехнологічних ОВТ, у тому числі і взаємодію з науковими установами
різних держав. Це посилило взаємодію високотехнологічних компаній. Зміна
промислових технологій в умовах малосерійного виробництва (роботизовані
промислові комплекси, інформаційні технології проектування та підготовки
виробництва тощо) суттєво змінили структуру компаній ОПК, особливо
ТНК. Вони стають міждержавними та високодиверсифікованими, що також
посилює їх взаємодію.
Характеристика політики США. Терористичні акти у 2001 році у
США та зміна спрямованості стратегії національної безпеки США суттєво
вплинули на політику взаємодії та конкуренції ОПК США та ЄС.
Незважаючи на наявність безлічі декларацій для розширення
трансатлантичного ОПС та численні ініціативи з досягнення цієї мети
(оперативна сумісність, посилення потенціалу НАТО, ефективні витрати
ресурсів НАТО і т.д.), реальний результат інтеграції ОПК США та ЄС на
сьогодні є досить посереднім. Це обумовлено наступними обставинами.
Доступ продукції військового призначення (ПВП) на національний
ринок США для іноземних компаній як і раніше ускладнений, він добре
захищений від іноземних поставок. Міністерство оборони (МО) здійснюють
закупівлю продукції в основному у компаній, які виробляють ПВП на
території США. Крім цього, істотною перешкодою для співробітництва на
рівні компаній є складні правила і процедури, що регулюють імпорт та
експорт озброєнь.
Політичне керівництво США та їх збройні сили вкрай негативно
ставляться до якої-небудь залежності від закордонних постачальників. З
урахуванням таких настроїв також важко створити політичний клімат,
сприятливий для оборонно-промислового співробітництва між США та ЄС.
Водночас МО декларують об'єднання оборонно-промислової бази
союзників США з метою підвищення сумісності коаліційних сил під час
бойових дій і скорочення витрат МО на закупівлю ПВП.
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З погляду американців, потенційною вигодою від трансатлантичного
оборонно-промислового співробітництва в найкращому разі є зміцнення
єдності НАТО та оперативної сумісності. Тому в США існує думка, що
найкращим способом досягнення таких цілей в рамках НАТО є закупівля
країнами ЄС американського озброєння.
Характеристика політики ЄС. На сьогодні країни ЄС не мають у
своєму розпорядженні засобів для здійснення стратегії консолідованого
розвитку оборонної промисловості. У результаті європейці зазнають
труднощів у формуванні загальних позицій у відношенні до США мають
критичні погляди щодо залежності від постачань озброєнь з США, особливо
високотехнологічних. В той же час доступ до ринку США та до
американських технологій у цілому в ЄС розцінюється як досить
привабливий. До того ж країни ЄС зацікавлені в оперативній сумісності як
передумові зміцнення коаліції в рамках НАТО. Однак обмеженість
фінансових ресурсів, власні інтереси національних виробників і труднощі,
пов'язані з організацією трансатлантичних виробництв, істотно зменшують
зацікавленість ЄС в співробітництві зі США.
В ЄС навіть головні країни - виробники озброєнь не можуть дозволити
собі мати власну оборонно-промислову базу для виробництва всієї
номенклатури ОВТ. За винятком деяких технологічних ніш, вони мають
потребу в міжнародному співробітництві для розробки та виробництва
високотехнологичних озброєнь. Тому керівництво ЄС проявляє усе більше
ініціативи відносно розвитку європейської оборонної промисловості та
створення єдиного ринку ПВП. З одного боку, центральні органи ЄС
наполягають на відкритті національних оборонних ринків країн - членів
союзу для всіх європейських компаній ОПК із усуненням національного
протекціонізму в цій сфері та введенням єдиних закупівельних процедур. З
іншого боку - робляться спроби активізувати спільну розробку та закупівлю
ОВТ під егідою ЄС.
Можливість участі оборонно-промислових компаній ОПК України у
європейському розподілі праці з виробництва ПВП.
Залучення компаній ЄС у оборонно-промисловий сектор економіки має
забезпечити вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності
економіки України.
Відповідно до такого завдання стратегія взаємодії компаній ОПК
України з компаніями ЄС має враховуватися наступні правила:
- впровадження механізмів стратегічного планування менеджменту в
компаніях ОПК концерну «Укроборонпром», паралельно з відповідними
заходами вдосконалення функцій і структури органів державної влади,
нормативно-правової бази їх діяльності по управлінню ОПК;
- забезпечення прийнятного інвестиційного клімату на основі адаптації
українського законодавства (про інтелектуальну власність, про військово82
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технічне співробітництво, про іноземні інвестиції в компанії ОПК тощо) до
рівня ЄС для залучення та діяльності іноземних компаній ЄС в Україні;
- нейтралізація загроз від діяльності іноземних компаній в контексті
дотримання економічної безпеки держави;
- забезпечення конкуренції на світових ринках за рахунок створення
власних високодиверсифікованих ТНК оборонної промисловості, як це
зробили США і країни ЄС та розвивати співробітництво на основі
компенсаційних угод.
Русевич А.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ НА РІВЕНЬ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, ШЛЯХИ
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ
Головним завданням воєнної безпеки держави є захищеність державного
суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного
ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних
загроз.
В сучасних умовах ведення бойових дій, а також розвитку Збройних Сил
(далі – ЗС) в цілому, озброєння та військова техніка (далі – ОВТ) грає головну
роль. Однією з умов ефективного розвитку ОВТ є формування та реалізація
державних програм розвитку (далі – ДПР) ОВТ. Ефективність планування та
реалізації програми можна визначити за критерієм її оцінювання, що в свою
чергу має певний вплив на воєнну безпеку держави (далі – ВБД). Методика
оцінювання ДПР ОВТ є окремою темою та в даній публікації не
розглядається.
Для визначення впливу розвитку ОВТ на рівень ВБД проведено аналіз
робіт та нормативно-правових актів в яких визначався прямий або непрямий
вплив науково-методичних, науково-методологічних апаратів на рівень
воєнної безпеки держави.
1.
В роботі “Військові системи дистанційного моніторингу
навколишнього простору щодо рухомих об’єктів: методологічні аспекти
обґрунтування вимог” автор визначив загальний функціонал для рівня
забезпечення воєнної безпеки держави, що складається з п’яти рівнів:
- реалізації завдань моніторингу загрозливих ситуацій національній
безпеці у воєнній сфері;
- прогнозування розвитку загрозливих ситуацій національній безпеці у
воєнній сфері;
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- управлінських рішень щодо захисту суверенітету держави на основі
чинного законодавства та міжнародного права, у тому числі шляхом
застосування воєнної сили;
- бойової могутності (спроможності) сектору безпеки і оборони держави
для стримування та відсічі агресії;
- рівень ресурсного забезпечення воєнної безпеки держави.
2.
В роботі “Методологічні основи формування та реалізації ДПР
ОВТ на основі ризико-орієнтованих підходів” визначений безпосередній
вплив науково-методичного апарату та організаційно-технічних заходів на
загальний рівень військової безпеки держави.
3.
В роботі “Методологічні основи обґрунтування заходів розвитку
Збройних Сил України для забезпечення заданого рівня їх боєздатності ”
автором показано потреба в ресурсах на розвиток Збройних Сил України, що
складається з таких видів витрат:
- розвиток ОВТ
- створення запасів;
- військова інфраструктура;
- підготовка кадрів;
- підготовка Збройних Сил.
Зазначена робота показує, що “розвиток ОВТ” є складовою ресурсного
забезпечення, що є одним із функціоналів рівня забезпечення воєнної безпеки
держави.
4.
В Законі України “Про національну безпеку України” наведені
основні терміни, склад та структура усіх складових, що відносяться ВБД.
Вище зазначений аналіз вказує на те, що вплив розвитку ОВТ на рівень
ВБД має ієрархічну структуру. Відповідно визначити цей вплив пропонується
наступним чином:
1) Сформувати ієрархічну структуру, де нижнім рівнем буде розвиток
ОВТ (ДПР ОВТ), а верхнім ВБД.
2) На кожному рівні визначити складові, що впливають на рівень ВБД.
3) Обрати метод для визначення кількісної оцінки впливу розвитку
ОВТ (ДПР ОВТ) на рівень ВБД (доцільно застосувати метод аналізу ієрархій).
4) Визначити показник впливу розвитку ОВТ (ДПР ОВТ) на рівень
ВБД без застосування методики оцінювання ДПР ОВТ та з її застосуванням.
Таким чином зазначений підхід до визначення впливу розвитку ОВТ
(ДПР ОВТ) на рівень ВБД є новим та має наступні властивості:
врахування великої кількості складових при визначенні впливу
розвитку ОВТ (ДПР ОВТ) на рівень ВБД;
кількісний кінцевий результат;
достовірність отриманих результатів за рахунок застосування
формалізованого методу експертних оцінок.
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Рябець О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ
ТЕХНІКОЮ
Під час початку виконання у Центральному науково-дослідному
інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил (ЦНДІ ОВТ ЗС)
України науково-дослідної роботи (НДР) «Контролінг», виникло закономірне
питання щодо наукових методів і методик, які можуть бути застосовані у
якості робочого інструментарію для встановлення, аналізу, розрахунку та
опрацювання напрямів усунення впливів негативних обставин і явищ, що
виникатимуть на всіх етапах життєвого циклу (ЖЦ) знов створюваного
(модернізованого) або придбаного за кордоном зразка ОВТ.
Наукове опрацювання проблем, що розглядаються під час виконання
НДР, потребують застосування різноманітних наукових методів. У даному
випадку, проблема полягає у тому, що питання, які розглядаються, у
більшості випадків мають випадковий та імовірнісний характер, які
практично неможливо виконати із застосуванням якогось одного або кількох
відокремлених методів.
Аналіз наявної методологічної бази з проведення наукових досліджень
довів, що для досягнення результатів, що ставляться за мету НДР, та якісного
вирішення поставлених у неї питань, може бути використана так звана,
відносно «молода», системна методологія передбачення, модифікована та
вдосконалена з урахуванням специфічних питань оснащення ЗС України
новітніми (модернізованими) зразками ОВТ, що вирішуються в НДР.
Можливість та доцільність застосування системної методології
передбачення під час вирішення питань щодо розробки, серійного
виробництва, модернізації або закупівлі нових зразків ОВТ для технічного
оснащення ЗС України в умовах невизначеності, врахування при цьому
можливих ризиків та управління ними пояснюється міркуваннями, стислий
зміст яких полягає у такому.
Окремі показники зразків ОВТ, які надходитимуть на оснащення ЗС
України, та їх ймовірний облік можуть бути встановлені шляхом аналізу чинних
тенденцій й прогнозуванням відомими методами перспектив подальшого
розвитку ОВТ у провідних країнах світу та в Україні. В той же час, достовірно
спрогнозувати на підставі ретроспективного аналізу всі можливі процеси, що
відбуватимуться в майбутньому, а також можливі перешкоди, які виникатимуть
на шляху вирішення складних питань технічного оснащення ЗС України
новітніми зразками ОВТ, вкрай важко, а іноді й неможливо. При цьому, слід
звернути увагу на те, що впродовж усієї історії людства багато мислителів і
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провидців намагалися “зазирнути” у майбутнє, щоб мати уявлення про його
можливий подальший розвиток. Для цього використовували найрізноманітніші
методи – від хіромантії і чаклунства до астрологічних та науково-фантастичних
передбачень. Вони були суто суб'єктивними і не витримували жодної критики з
боку природничих наук.
Тому в сучасних умовах усе актуальнішим стає нове завдання –
репрезентувати майбутнє, яке не можна інтерпретувати як звичайне продовження
минулого, оскільки це майбутнє може набувати принципово відмінних форм і
структур порівняно з тим, що було відомо в минулому.
Зазначена проблема дістала назву передбачення. Цей термін ще наприкінці
50-х років XX століття використовував Гастон Бергер (у відомому журналі “Два
світи”), але формування передбачення як самостійної науково-практичної
методології відбулося лише на початку 90-х років XX століття.
Ознайомлення з цією методологією приводить до висновку, що саме вона,
у її органічному поєднанні з чинними методами прогнозування, системного
аналізу тощо, й може бути застосована під час вирішення такого складного
питання, яким є формування обрису ЗС України майбутнього та оснащення них
новітніми зразками ОВТ в умовах можливого впливу різноманітних негативних
обставин й явищ, що виникатимуть під час розроблення, серійного
виробництва та придбання новітніх зразків ОВТ, та які носять як об’єктивний,
так і суб’єктивний характер, та змушуватимуть при цьому, під час прийняття
відповідального рішення, йти на визначені ризики, які можуть призвести як
до негативних, так і позитивних результатів. Виходячи з цього, доцільно більш
докладно вивчити дану методологію та модифікувати її з урахуванням тематики
та спрямованості досліджень, що здійснюються у ЦНДІ ОВТ ЗС України, у тому
числі – щодо аналізу та управління ризиками. У даному конкретному випадку
автори роботи, що проводиться, пропонують надати їй умовну назву – системна
методологія передбачення (прогнозування) та управління ризиками.
Суть даної методології та порядок її використання під час проведення
дослідження з НДР «Контролінг», а також у практичній діяльності органів
державного управління, відповідальних за розробку та втілення у життя воєннотехнічної політики України, передбачається розкрити у подальших дослідженнях
та публікації з даної тематики.
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Рябець О.М., к.т.н., с.н.с.
Борохвостов В.К., к.т.н., доцент,
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
СУТНІСТЬ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ПЕРЕДБАЧЕННЯ
(ПРОГНОЗУВАННЯ) ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ
Розкриваючи
сутність
системної
методології
передбачення
(прогнозування) та управління ризиками (СМППУР), що пропонується для
використання під час наукових досліджень у Центральному науководослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил (ЦНДІ
ОВТ ЗС) України з науково-дослідної роботи «Контролінг», необхідно
відзначити таке. Передбачення, насамперед технологічне, набуває ролі
найважливішої методології інноваційного та соціально-економічного розвитку
сучасного суспільства як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні
окремих галузей промисловості чи великих організацій і компаній. Попередній
аналіз змісту та суті СМППУР свідчить, що вона може бути застосована у цілому
або у вигляді окремих елементів під час вирішення тих або інших питань, що
ставляться в дослідженнях, а також у практичній діяльності під час вирішення
конкретних питань щодо оснащення ЗС України тим або іншим зразком ОВТ
(розроблення, серійне виробництво, модернізація та придбання тощо), тим
більше, що дана методологія застосовує багато відомих методів математичного
аналізу.
На це наштовхує практика початку використання методології передбачення
в багатьох країнах, яка базується, насамперед, на застосуванні інтуїції, досвіду,
знань, уміння експертів у різних предметних областях для розв’язання задач
стратегічного планування й прийняття рішень. Застосовують різноманітні
практичні прийоми, але через новизну цього напряму їх усі поки що характеризує
недостатнє використання методів кібернетики, математики і сучасних
інформаційних технологій.
Можна вважати, що передбачення – це процес прийняття рішень для
складних систем із людським фактором щодо їхньої можливої поведінки в
майбутньому. Такий процес зводиться до застосування окремих методів у певній
послідовності із встановленням чітко визначених взаємозв'язків між ними. Він
формується за допомогою більш універсальної методології, відомої як сценарний
аналіз.
У сценарному аналізі, як методологічній основи передбачення, під об'єктом
передбачення формально розуміється деяка складна система з людським
фактором, якою може бути компанія, підприємство, галузь промисловості або
країна в цілому, що об'єднує якийсь соціум (людину чи будь-які соціальні групи)
з технологічним, екологічним, економічним та іншими компонентами,
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характерними для таких систем. Саме такою складною системою є ЗС України,
передбачити структуру, склад, напрями їх розвитку та застосування, зразки ОВТ
тощо у досить віддаленому майбутньому потрібно, щоб вирішити основні
напрями ВТП на сучасному етапі.
При цьому, деякі задачі слід розв'язувати на основі методології системного
аналізу з використанням відомих методів кількісного аналізу, комбінаторної
математики та імітаційного моделювання, що дає змогу враховувати всю
сукупність властивостей і характеристик досліджуваних об'єктів.
Важливо зазначити, що вплив людського фактора на результати
передбачення визначає значну суб'єктивність цієї процедури. Це пов'язано з
поєднанням у передбаченні як об'єктивних знань, так і суб'єктивного ставлення
людини до предмета дослідження. Кожний експерт, який бере участь у
передбаченні, виражає свою думку як суб'єктивну оцінку, однак при цьому він
повинен максимально спиратися на об'єктивні знання. Водночас погляд у
майбутнє зумовлює потребу робити певні припущення, займатися творчістю.
Зближення об'єктивних знань і творчих припущень експертів в інтерактивній
людино-машинній процедурі дає змогу підвищити достовірність і практичну
користь сценаріїв розвитку досліджуваних процесій, явищ і подій.
Побудову таких сценаріїв можна забезпечити за допомогою універсальної
сукупності засобів та підходів, названої методологією сценарного аналізу, що є
комплексом математичних, програмних, логічних і організаційних засобів та
інструментів для визначення послідовності застосування окремих методів,
взаємозв'язків між ними і загалом формування самого процесу передбачення.
У цій методології для розв'язання задач передбачення відібрано й
адаптовано вісім методів якісного та кількісного аналізу:
метод сканування;
метод мозкового штурму;
метод Делфі;
метод перехресного впливу;
метод Сааті (метод аналізу ієрархій);
метод морфологічного аналізу;
метод написання сценаріїв;
метод моделей Байєса.
Ці методи використовують на чотирьох етапах передбачення
(прогнозування):
1) попереднє вивчення проблеми;
2) якісний аналіз проблеми;
3) написання сценаріїв;
4) аналіз і добір сценаріїв.
При цьому, на першому етапі вивчають проблему та об'єкт передбачення
(прогнозування) за допомогою методів якісного і кількісного аналізу, після чого
якісну та кількісну інформацію зводять до єдиної платформи. Потім визначають
послідовність використання окремих методів і встановлюють взаємозв'язки між
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ними. Це дозволить далі сформувати цілісний процес передбачення і розробити
групу сценаріїв майбутньої поведінки об'єкта передбачення (прогнозування)
(складної системи з людським фактором).
Аналізуючи характеристики та особливості кожного з розроблених
сценаріїв, група осіб, що приймають стратегічні рішення, відбирає цікаві для неї
сценарії, виробляє план дій щодо об'єкта передбачення (прогнозування) і
забезпечує реалізацію цього плану.
До цього слід додати, що, розв'язуючи наближені до реальності задачі
передбачення (прогнозування), на різних його етапах використовують різні
методи якісного аналізу в єдиній людино-машинній процедурі. Це потрібно
робити з урахуванням: недоліків і переваг кожного методу; особливостей
досліджуваної системи щодо топології взаємозв'язків між її внутрішніми
елементами; характеру інформації, що циркулює в системі (кількісного чи
якісного); суперечливості критеріїв, на множині яких розв'язують задачу; ступеня
невизначеності інформації та інших аспектів. Вирішення таких проблем можливе
лише із застосуванням системного підходу, коли враховують всю сукупність
властивостей і характеристик досліджуваних систем, як і особливостей методів та
процедур, використаних для їхнього створення.
Творче застосовування в якості робочого інструменту запропонованої
СМППУР дасть, на нашу думку, змогу вирішувати складні завдання
забезпечення ЗС України тим або іншим зразком ОВТ.
Результати подальших досліджень з цих питань та розроблені при
цьому рекомендації передбачається висвітлювати у наступних публікаціях по
мірі виконання відповідних НДР у ЦНДІ ОВТ ЗС України.
Слюсар В.І., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНИХ
МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ
Впровадження штучного інтелекту (Artificial Intelligence, AI) є важливим
трендом у розвитку систем управління поля бою та озброєнням. Фахівці
НАТО використовують два альтернативних визначення штучного інтелекту:
спроможність, що надається алгоритмами оптимального або
неоптимального вибору з широкого простору можливостей, для досягнення
цілей шляхом застосування стратегій, які можуть спиратися на навчання або
адаптацію до навколишнього середовища;
системи, які створені людиною і діють у фізичному або цифровому світі,
враховують складну мету і обирають найкращі дії (відповідно до заздалегідь
визначених параметрів), які необхідно виконати для досягнення поставленої
мети на основі сприйняття свого середовища, інтерпретації зібраних
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структурованих або неструктурованих даних та обґрунтування знань,
отриманих з цих даних.
Як наукова дисципліна AI включає кілька підходів і методів:
машинне навчання (глибоке навчання (deep learning) і навчання з
підкріпленням (reinforcement learning)),
машинне мислення (machine reasoning, включає планування,
представлення знань і міркування, пошук та оптимізацію),
робототехніка (включає в себе управління, сприйняття, датчики і
приводи, а також інтеграцію усіх інших методів в кібер-фізичні системи).
У військовій сфері технології штучного інтелекту є корисним
доповненням до людських ресурсів за напрямами: створення гетерогенних
систем для спільної роботи; обмін даними; координація командування;
розподіл цілей (у тому числі між підрозділами різних країн); координація
функціонування датчиків та засобів ураження (ефекторів); виявлення та
ідентифікація загроз; оцінка намірів; напів-автономний вибір зброї;
скорочення часу реакції вогневих систем у випадку швидкісних, мінливих та
чисельних загроз; робота з меншими ресурсами з залученням або вилученням
людини з процесу прийняття рішень та ін. Крім того, штучний інтелект є
важливим підгрунтям запровадження автономних безекіпажних систем у
складі так званих пілотовано-безекіпажних команд (MUM-T).
В перспективі оптимальний вибір комбінації сенсорів і засобів
ураження залежно від загроз має здійснюватися за допомогою штучного
інтелекту, роль якого буде постійно зростати як при вирішенні завдань
формування ситуаційного уявлення, так і при оцінюванні траєкторних
параметрів руху цілей. Значна роль відводиться AI і у впровадженні
тактичних технологій доповненої реальності (ДР). Зокрема, алгоритми AI від
компаній Microsoft (Common Objects in Context, COCO) та Limpid Armor Inc,
дозволяють здійснювати класифікацію зображень, їх семантичну
сегментацію, визначати локалізацію і границі мобільних об’єктів та розділяти
сцени на зображеннях. Це створює можливість для подальшого формування
оболонок об’єктів як символів ДР в інтересах цілевказування.
Смірнов В.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
В УКРАЇНІ
Необхідність створення системи управління життєвим циклом
озброєння та військової техніки (СУЖЦ ОВТ) в Україні обумовлена
декількома факторами, і насамперед, недосконалістю існуючій системи
управління життєвим циклом (ЖЦ) ОВТ. Тут можна виділити кілька
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аспектів. Поступаючу у війська в процесі переозброєння армії й флоту
сучасну високотехнологічну техніку потрібно підтримувати в
постійній готовності до застосування по призначенню. Особливо це
актуально при виконанні трудомісткого поточного, середнього,
капітального й капітального ремонту з модернізацією. Ці види ремонту
здатні виконувати тільки організації – виготовлювачі обороннопромислового комплексу (ОПК).
Інший, не менш важливий аспект — строк експлуатації техніки.
Для значної частини ОВТ він становить десятки років. Протягом цього
строку вони можуть бути піддано декільком модернізаціям. Це
дозволить заощадити значні кошти на закупівлю нових зразків. І без
серйозної логістичної підтримки з боку організацій ОПК таке завдання
нездійсненне.
До основних недоліків існуючої системи управління ЖЦ слід віднести
й такі:
головні виконавці робіт зі створення, виробництва, ремонту виробів
відповідають за якість робіт тільки в рамках окремої стадії життєвого
циклу. При цьому роботи, виконувані на різних стадіях ЖЦ виробів,
залишаються слабко взаємозалежними, і загальна мета управління для
всього ЖЦ досягається не повною мірою;
відсутній ефективний механізм залучення підприємств промисловості
до виконання робіт із сервісного обслуговування й ремонту виробів;
учасники ЖЦ виробів не забезпечені повною й актуальною
інформацією про ЖЦ, у першу чергу, відомостями про фактичні показники
надійності, готовності, витраті ресурсів, витратах на ЖЦ;
не передбачений безперервний моніторинг значень тактико-технічних
характеристик виробів, вартісних показників ЖЦ, починаючи від
проектування виробу до зняття його з експлуатації;
недостатньо використовуються методи оцінки впливу прийнятих на
етапі розробки технічних рішень на вартість повного ЖЦ виробів, їх
готовність і якість;
недосконалість нормативного, методичного й інформаційного
забезпечення ЖЦ ОВТ. Інформаційна й методична непогодженість і
розірваність процесів і робіт різних етапів життєвого циклу зразків ОВТ
виникає через велику кількість учасників життєвого циклу, різнорідності
проведених ними робіт, прийнятих рішень і використовуваних при цьому
методик і інформації. У силу чого особи, що ухвалюють рішення, не можуть
повною мірою оцінити й урахувати наслідки прийнятих рішень на
результати робіт, проведених на інших етапах життєвого циклу
створюваних зразків ОВТ у ході управління їх якістю й ефективністю. Усе
це при слабкій наскрізній по всьому життєвому циклу координації робіт зі
створення й експлуатації зразків ОВТ при різнотипності й різнорідності
систем управління цими процесами й роботами різних учасників життєвого
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циклу приводить до незбалансованості, а найчастіше до неузгодженості
прийнятих вирішень на вибір вимог до зразків, на вибір технічних і
технологічних рішень побудови зразків і т.д.
Як результат, зазначені недоліки системи управління ЖЦ приводять
до зниження якості всіх робіт повного життєвого циклу зразків ОВТ, що
виявляються у вигляді збільшення тривалості робіт на стадіях життєвого
циклу, збільшенню витрат на їхнє створення й експлуатацію, а також до
зниження ефективності їх застосування.
Важливою спонукальною причиною створення СУЖЦ ОВТ служить
позитивний закордонний досвід впровадження таких систем (побудованих з
використанням інформаційних технологій, що одержали узагальнююче
найменування CALS- або PLM-технології). Насамперед це стосується
застосування змішаного підходу до розподілу обов'язків між підприємствами
промисловості й штатними підрозділами Міноборони по підтримці справного
стану нових зразків та тих ОВТ, що перебувають в експлуатації. Закордонний
досвід розподілу обов'язків між експлуатантом ОВТ і організаціями
промисловості показує: ціль удосконалювання системи управління ЖЦ –
зниження витрат на обслуговування ОВТ і підвищення рівня її боєздатності.
CALS-технології одержали широкий розвиток в оборонній
промисловості й військово-технічній інфраструктурі Міністерства оборони
США. За наявним даними це дозволило прискорити виконання НДДКР на 3040%, зменшити витрати на закупівлю військової продукції на 30%, скоротити
строки закупівлі запасних частин, інструменту, приладдя (ЗІП) на 22%, а
також в 9 разів скоротити час на коректування проектів.
Крім того, у Міністерстві оборони США активно впроваджується
механізм сервісної підтримки ОВТ, орієнтований на кінцевий результат.
Підрядник обслуговує ОВТ протягом усього ЖЦ. А предметом контракту з
експлуатантом є не поставки й роботи, а кінцевий результат сервісної
підтримки – забезпечення боєздатності систем, що стоять на озброєнні. Тобто
предметом таких угод стали не конкретні запасні частини, матеріали або
послуги, а нормовані показники кінцевого результату сервісної підтримки –
справність, надійність, економічність в експлуатації, час простою бойової
техніки у військах. Розрахунки військових аналітиків оборонного відомства
США показують, що повсюдне застосування такої концепції потенційно
здатне давати від $10 до $20 млрд економії бюджетних коштів у рік.
І, нарешті, ще одним з важливих спонукальних факторів до створення
СУЖЦ служить необхідність забезпечення післяпродажного обслуговування
експортованої продукції військового призначення (ПВП). Іноземні
замовники пред'являють до українських виробів ті ж вимоги, що й до
аналогічних виробів закордонних фірм. Одної з таких вимог є забезпечення
інтегрованої логістичної підтримки (ІЛП) ПВП, що поставляється (ІЛП
спрямована на скорочення витрат на поствиробничих стадіях ЖЦ і
забезпечення заданих експлуатаційно-технічних характеристик виробу).
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Саме тому експортноорієнтовані підприємства ОПК при поставці продукції
військового призначення іноземним замовникам повинні розробляти плани
ІЛП і робити відповідні пропозиції. ІЛП є однієї з найважливіших
технологій системи управління життєвим циклом, яка забезпечує супровід
ПВП на поствиробничих стадіях ЖЦ аж до утилізації, включаючи
виконання гарантійних зобов'язань, планових ремонтів і обслуговування. Це
дозволяє в умовах конкуренції встановлювати більш тісні й довірчі
відносини з постачальниками й замовниками, підвищувати рівень власної
операційної
ефективності
і
як
наслідок
–
забезпечувати
конкурентоспроможність продукції, що випускається.
Створення системи управління повним життєвим циклом повинне
забезпечити вирішення проблем, наявних насамперед на етапі експлуатації
ОВТ. У свою чергу, це дозволить вийти на задані рівні технічної готовності
озброєння до застосування. Адже несправна суперсучасна техніка не може
забезпечувати бойову готовність військ (сил) до застосування. Система
забезпечить і раціональне використання бюджетних коштів, виділюваних на
розробку, закупівлю, експлуатацію й утилізацію ОВТ завдяки обліку й
координації інтересів усіх учасників повного життєвого циклу.
Смірнов В.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРО ЗМІНИ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
ОЗБРОЄННЯ
Військово-технічне співробітництво (ВТС) є однієї з складових
зовнішньоекономічної політики нашої держави й покликано підтримувати на
необхідному рівні експортний потенціал оборонно-промислового комплексу
(ОПК)
України,
сприяти
розвитку
його
науково-технічної
й
експериментальної бази, забезпечувати надходження валютних коштів,
необхідних для державних потреб і розвитку оборонних галузей
промисловості.
Поставки озброєння та військової техніки на зовнішні ринки упродовж
останніх двох десятиліть сприяли не тільки притоку валютної виручки в
Україну, а й збереженню та технологічному розвитку сектору ОПК і
машинобудування. Важливими для України є також надання послуг та
здійснення робіт з ремонту та модернізації озброєння та військової техніки
(ОВТ).
Після початку Антитерористичної операції у Донбасі у квітні 2014 р.
виконання міжнародних контрактів із продажу зброї відійшло для України на
другий план. Головним завданням для неї стало забезпечення боєздатності
української армії. Проте, збройові контракти є важливою частиною доходу
для вітчизняного ОПК і держбюджету країни, тому що портфель
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міжнародних контрактів забезпечує національній економіці мільйони доларів
настільки необхідних валютних надходжень.
Аналіз даних Стокгольмського інституту вивчення проблем світу
(СІПРІ), показує, що Україна на світовому ринку озброєнь впевненно входить
до числа головних постачальників продукціїї військового призначення. За
період з 2012 по 2016 роки Україна займала 9 місце серед країн-експортерів
зброї, а за період 2008-2012 рр. – 4 місце. У період 2013-2017 рр. серед
постачальників зброї Україна зайняла 11 місце, забезпечивши 1,7% світового
збройового ринку. Поставки зброї з України за період з 2013 по 2017 роки, у
порівнянні з попередньою п'ятирічкою знизилися на 26 %. Слід відмітити, що
частка країни у світовому експорті зброї в 2010-2014 рр. знаходилася на рівні
3% та 2,6% в 2011-2015 і 2012-2016 рр. відповідно.
Україна поставляє товари військового та подвійного призначення до 80
країн у всіх регіонах світу. В цілому ж основними країнами, до яких Україна
здійснює експорт зброї, є країни Африки, Близького Сходу, СНД та Азії.
Головні потенційні покупці українського озброєння — Китай, Індія,
Саудівська Аравія, Казахстан, Азербайджан, Пакистан і кілька африканських
країн — Алжир, Єгипет, Ангола, Нігерія, Замбія, Ефіопія.
У більшості випадків основними статтями українського оружейного
експорту стали продаж зразків озброєння (розробленого в СРСР), виведених
зі складу ЗС України, ремонт техніки радянського виробництва для країнпокупців цієї техніки і продаж комплектуючих російським заводам, хоча були
присутні й нові зразки (танки "Оплот", бронетранспортери БТР-3 і БТР-4 у
різних модифікаціях).
Слід відмитити, що хоча Україна і залишається у числі найбільших
експортерів зброї за версією SIPRI, країна протягом останніх років почала
втрачати позиції на зовнішніх ринках. Це видно за результатами зниження
річної виручки з 1,344 млрд. дол. у 2012 р. до 589 млн. дол. у 2013 р., 664 млн.
дол. у 2014 р., 323 млн. дол. у 2015 р. і 528 млн. дол. у 2016 р. Свої позиції на
світовому ринку зброї втратили й українські виробники ПВП: у 2014 р. у
порівнянні з 2013 р. "Укроборонпром" опустився з 58-й на 92-ю позицію в
списку 100 найбільших світових компаній за обсягом продажів ПВП у світі (в
2015 р. у порівнянні з попереднім роком піднявся на 81-у позицію – його
частка в сукупних продажах озброєнь 100 найбільших світових компаній
становить усього 0,2%), а виробник двигунів для військових літальних
апаратів "Мотор-Січ" і зовсім вибув із цього переліку.
Крім того, досить помітним стає звуження географії поставок зброї.
Так, у 2014 р. Україна практично перестала поставляти військову техніку до
давніх країн партнерів: Азербайджану, Іраку, Судану і Росії тощо.
Внаслідок значного погіршення міждержавних україно-російських
відносин, які склались після приєднання в 2014 р. Криму до РФ та початку
антитерористичної операції на сході України, з березня 2014 р. підприємстваучасники концерну "Укроборонпром" призупинили відвантаження товарів
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військового призначення до РФ. Згідно з указом Президента України від
27.08.2014 № 691/2014 про введення в дію рішення РНБО України про заходи
щодо вдосконалення ВТП держави, був припинен експорт в РФ товарів
військового призначення й подвійного використання з метою їх військового
кінцевого використання РФ, за винятком космічної техніки, яка
застосовується для досліджень і використання космосу в мирних цілях у
рамках міжнародних космічних проектів. Кабінет Міністрів України 20
травня 2015 р. затвердив постанову про припинення дії угоди між урядами
РФ і України про військово-технічне співробітництво (міжурядовий договір
про військово-технічне співробітництво між РФ і Україною був підписаний у
1993 р.), а постановою від 26 серпня 2015 р. № 632 припинив дію угоди між
урядом України та урядом Російської Федерації про виробничу і науковотехнічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості, укладеної
18 листопада 1993 р. у м. Москві.
Аналогічні рішення прийняті й РФ.
Такі рішення керівництв обох країн, а також зосередженість ОПК
України на вирішенні першочергових завдань щодо оснащення ОВТ ЗС
України, привели к додатковому зниженню показників експортної діяльності
держави на світовому ринку озброєнь (за даними СІПРІ-2015 тільки поставки
ПВП в Росію щорічно складали від 200 до 500 млн. дол.), активізації політики
імпортозаміщення російської ПВП і політики з імпорту ОВТ іноземного
виробництва.
Зосередженість вітчизняного ОПК на забезпеченні боєздатності власної
армії привела до серйозного відставання в реалізації вже виконуваних
контрактів. Так, лише в середині 2018 р. завершений (із запізненням на три
роки) великий контракт на поставку в Таїланд основних бойових танків БМ
"Оплот" на загальну суму 247 млн дол.
Не зовсім ясні перспективи на продовження співробітництва з
Пакистаном. Хоча він і продовжує закуповувати незначну кількість моторнотрансмісійних відділень на базі дизельних двигунів 6ТД-2 виробництва ДП
"Завод ім. В. Малишева" для танків Al-Khalid ( за весь 2018 р. – усього дев'ять
штук на суму 3,03 млн. дол.), у той же час налагодив власну ремонтну базу
придбаних в Україні танків Т-80УД, для модернізації яких залучив Росію. І
все це, незважаючи на підписаний в 2017 р. аналогічний контракт із
Україною, який дотепер так і не набув чинності.
У цілому послуги з ремонту й модернізації військової техніки, а також
поставка запчастин і комплектуючих становить уже порядку 75% у
загальному обсязі експорту ПВП.
За даними Державної служби експортного контролю від 11 липня
2018 р., Україна на той момент виконувала порядку 40 контрактів,
скоротивши експортні поставки військової техніки на 71%.
Істотною тенденцією в експортно-імпортной політиці України став
щорічний поступальний ріст імпорту товарів військового й подвійного
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призначення. Якщо до 2014 р. імпортна складова становила десяті частки
відсотка, то до 2017–2018 рр. імпорт досягся 20% і більш.
Таким чином, на теперішній момент у сфері військово-технічного
співробітництва Україна перебуває в стані, коли імпорт зростає, а експорт
падає.
Смірнов В.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ У СФЕРІ ВОЄННО-ТЕХНІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ
У нормативно-правових актах, наукових та періодичних виданнях
використовуються терміни "воєнно-технічна політика" та "військово-технічна
політика". У тлумачному словнику української мови термін "воєнний"
вживається для визначення відношення до війни (пов'язаного з нею), а термін
"військовий" – для визначення відношення до військових формувань держави
(Збройних Сил, озброєного загону, підрозділу і т. ін.). Тому правильним буде
для визначення технічної політики в сфері оснащення Збройних Сил і інших
військових формувань використовувати тільки термін "воєнно-технічна
політика", оскільки він більш повно відображає її сутність як вид діяльності
держави у воєнній сфері та відноситься не тільки до військових формувань, а
також до оборонно-промислового комплексу, державній науково-технічній і
фінансово-інвестиційній політики та ін. На відміну від деяких авторів, які
пропонують використовувати два терміни ("воєнно-технічна" і "військовотехнічна політика") в залежності від рівня ієрархії (державного або
відомчого), вважаємо, що потрібно використовувати тільки термін "воєннотехнічна політика" як на законодавчому рівні, так й при реалізації
різноманітних заходів з питань воєнно-технічної політики окремими
міністерствами, відомствами і організаціями.
Важливу роль при дослідженні методологічних проблем воєннотехнічної політики (ВТП) відіграє проблема точного визначення поняття
"воєнно-технічна політика держави". Незважаючи на велику кількість
публікацій на цю тему, ця проблема, як і раніше, не є цілком вирішеною й
продовжує залишатися актуальною.
Аналіз наведених у численних публікаціях визначень воєнно-технічної
політики дозволяє зробити такі висновки:
визначення воєнно-технічної політики, як правило, пов’язується з її
спрямованістю на технічне оснащення ЗС, що хоча і підкреслює головне в її
змісті, однак порушує її єдність і цілісність (необхідність врахування
інтересів усіх військових формувань сектору безпеки і оборони держави), а
також знижує її статус як важливої складової воєнної політики держави, у
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підготовці і реалізації якої вирішальна роль повинна належати органам
державної влади;
визначення воєнно-технічної політики виділяють зі складу ВТП і
розглядають окремо таку її найважливішу складову як "воєнно-промислова
політика";
воєнно-технічна політика розглядається як елемент (підсистема) інших
систем, що також знижує її статус, при цьому підміняючи поняття впливу цих
систем на воєнно-технічну політику її структурним підпорядкуванням;
визначення ВТП містять логічні і змістовні помилки: вона визначається
через інші поняття, які самі потребують визначення. Визначення дається
наукоподібними фразами, які не тільки не пояснюють суть воєнно-технічної
політики, а навпаки, ще більше заплутують її.
При визначенні поняття "воєнно-технічна політика" необхідно
враховувати:
1. На характер воєнно-технічної політики впливають заходи,
здійснювані
в
рамках
соціально-економічної,
науково-технічної,
індустріальної політики і т.д. У свою чергу, заходи, здійснювані в рамках
воєнно-технічної політики, впливають на інші сфери суспільного життя.
2. Воєнно-технічна політика є важливим напрямом загальної політики
держави із забезпечення національної безпеки й перебуває в діалектичному
зв'язку з іншими компонентами єдиної державної політики, що, зокрема,
проявляється в такому:
кількісно-якісний склад озброєння та військової техніки (ОВТ),
створюваний у ході реалізації програм розвитку системи озброєння в
рамках воєнно-технічної політики, з одного боку, визначається
економічними можливостями держави, накопиченими науково-технічним і
виробничо-технологічним потенціалами промисловості, з іншого – впливає
на обсяги експорту продукції військового призначення й на виконання
програм соціально-економічного розвитку держави;
політика розміщення Державного оборонного замовлення, що реалізує
прийняті програми розвитку системи озброєння, по підприємствах обороннопромислового комплексу в регіонах безпосередньо впливає на їхній соціальноекономічний стан. І, навпаки, регіони, забезпечуючи ефективну роботу
оборонних підприємств, сприяють реалізації воєнно-технічної політики
держави;
озброєння та військова техніка, створювані в ході реалізації воєннотехнічної політики, що поставляються в інші країни в рамках військовотехнічного співробітництва з іноземними державами, безпосередньо впливають
на ефективність здійснення зовнішньої політики держави.
3. Визначення воєнно-технічної політики повинно бути правильно
побудованим. Воно має складатися з таких елементів: визначеного поняття,
родової ознаки — якості, яка об’єднує ознаки споріднених явищ, і видові
відмінності.
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Враховуючи вищевикладене, понятійне визначення терміна "воєннотехнічна політика" можна сформулювати таким чином:
воєнно-технічна політика — система офіційних поглядів і
діяльність органів державної влади, пов’язана з вирішенням науковотехнічних, технологічних і організаційних питань розвитку озброєння та
військової техніки, оснащення ними збройних сил та інших військових
формувань, підтримання ОВТ у боєздатному стані та військовотехнічного співробітництва з іноземними країнами.
У цьому визначенні "воєнно-технічна політика" — поняття, яке
визначається; "система офіційних поглядів і діяльність органів державної
влади..." — родова ознака; "...пов’язана з вирішенням науково-технічних,
технологічних і організаційних питань розвитку озброєння та військової
техніки..." — видова відмінність.
Визначення воєнно-техничної політики в концентрованому виді містить
основні концептуальні положення цієї політики: призначення, зміст, мету й
завдання.
Основним призначенням воєнно-технічної політики є розробка і реалізація
заходів щодо підтримки та розвитку технічного компонента оборонного
потенціалу країни і його раціонального використання в інтересах технічного
забезпечення воєнної безпеки держави.
Змістом воєнно-технічної політики є діяльність органів державного
управління, спрямована на всебічне, скоординоване за цілями, завданнями,
ресурсами та термінами рішення проблем оснащення Збройних Сил і інших
військових формувань озброєнням та військовою технікою.
Головною метою воєнно-технічної політики держави є оснащення
Збройних Сил і інших військових формувань озброєнням та військовою
технікою для виконання покладених на них функцій за призначенням.
Основними завданнями воєнно-технічної політики в сучасних умовах
є:
створення раціональної системи озброєння Збройних Сил України;
підтримка існуючого озброєння та військової техніки в боєздатному
стані;
забезпечення розробки, виробництва і поставок потрібних для Збройних
Сил України та інших військових формувань зразків ОВТ з урахуванням
економічних можливостей держави,
запобігання науково-технічному і технологічному відставанню від
розвинених держав світу за основними напрямами розвитку ОВТ;
збереження та розвиток науково-технічного і виробничого потенціалу
ОПК для створення і виробництва нових зразків ОВТ, модернізації морально
застарілих зразків ОВТ;
формування науково-технічного набутку в галузі базових і критичних
технологій, у тому числі технологій подвійного призначення;
98

VII науково-технічна конференція

забезпечення потрібного рівня мобілізаційної готовності та створення
умов для мобілізаційного нарощування випуску ОВТ;
забезпечення
розвитку
міждержавного
військово-технічного
співробітництва.
Формування воєнно-технічної політики держави повинно базуватися на
таких основних принципах:
єдність і цілісність воєнно-технічної політики для всіх військових
формувань сектору безпеки і оборони держави;
відповідність воєнно-технічної політики стратегічним цілям сектору
безпеки і оборони держави;
адаптивність воєнно-технічної політики до динамічно мінливої
обстановки у світі.
комплексність вирішення проблем воєнно-технічної політики;
розвиток науково-технічної та технологічної бази, обумовлений
необхідністю використання новітніх досягнень науки при створенні нових
зразків озброєння та військової техніки;
відповідність ВТП економічним можливостям держави;
економічна обґрунтованість і ефективне використання матеріальних
ресурсів, що надаються для оборонних потреб;
відмова від суперництва по всіх аспектах військового протиборства і
вибір таких уразливих ланок військового механізму супротивника, розрив
яких повинен привести до його загального знецінювання (принцип
"асиметрії").
Воєнно-технічна політика має бути одним з пріоритетних напрямів
загальної політики держави. Без досконалого технічного оснащення
військових формувань її сектор безпеки і оборони не зможе ефективно і у
повному обсязі виконувати завдання оборони і забезпечити її воєнну безпеку,
здійснювати стратегію стримування потенційних агресорів та успішно
парирувати воєнні загрози.
Смірнов В.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВОЄННО-ТЕХНІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Формування воєнно-технічної політики (ВТП), створення ефективної,
збалансованої, економічно та технічно реалізованої системи озброєння
сектору безпеки і оборони держави, припускає, насамперед, розробку
обґрунтованих нормативних документів, що регламентують розвиток
озброєння й військової техніки (ОВТ), спрямованих на їхню максимальну
адаптацію до сучасних реалій, забезпечення цілісної та чіткої взаємопов‛язки
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довгострокового (перспективного), середньострокового і короткострокового
(поточного) планування розвитку систем озброєння. В Україні в основному
вже створена нормативно-правова база планування розвитку ОВТ: вона
містить у собі як заново розроблені документи в сфері оборонного
планування, так і частину нормативних актів колишнього Радянського Союзу,
у першу чергу, систему державних стандартів по розробці й постановці на
виробництво зразків (комплексів, систем) ОВТ.
У той же час, така сфера управлінської діяльності в області реалізації
ВТП як моніторинг, тобто безперервне відстеження процесів, що
відбуваються в системі ВТП, їхній аналіз, прогнозування, підготовка та
прийняття відповідних рішень, не тільки не охоплена належним нормативноправовим забезпеченням, але і не має структур, які б займалися рішенням
зазначених завдань.
Відсутність системи моніторингу приводить до того, що управлінські
рішення у військово-технічній сфері приймаються, як правило, без всебічного
аналізу впливу на ВТП визначальних факторів, належного наукового
обґрунтування, в основному, в "ручному" режимі (тобто адміністративновольовими методами), на не завжди достатньому рівні компетенції осіб, що
приймають рішення.
На необхідність створення системи моніторингу вказано в нещодавно
прийнятих нормативно-правових актах:
в п. 4.2 Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом
Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 вказано на
необхідність забезпечення "створення єдиної системи моніторингу,
аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері національної безпеки і
оборони";
у Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань
оборонної реформи Стратегічного оборонного бюлетеня, схваленого Указом
Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, як одне з основних
завдань оборонної реформи визначено "Завдання 2.2.2. Створення процесу
систематичного моніторингу та оцінки впровадження Державних програм
(планів) розвитку сил оборони". А показником реалізації цього завдання є
створення робочого органу з функціями моніторингу та оцінювання
виконання державних програм (планів) розвитку сил оборони з терміном
виконання у 2017 році;
у п. 2 розділу ІІІ Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року
№ 92/2016, як один з основних шляхів досягнення необхідних оперативних та
інших спроможностей складових сектору безпеки і оборони визначено
"створення системи моніторингу, аналізу, прогнозування, моделювання та
підтримки прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони".
Метою створення системи державного моніторингу ВТП є
забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан
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воєнно-технічної політики, прогнозування його змін та розробки науково
обґрунтованих пропозицій і рекомендацій для прийняття відповідних
ефективних управлінських рішень. Спостереження за станом воєннотехнічної політики повинно здійснюватися спеціально уповноваженими
державними органами, а також підприємствами, установами та
організаціями, діяльність яких пов’язана з розробкою, реалізацією і
своєчасним коригуванням заходів з питань ВТП. Спеціально уповноважені
державні органи разом з відповідними науковими установами повинні
забезпечувати організацію та моніторинг довгострокового, середньострокового
та короткострокового прогнозування розвитку ВТП, які повинні враховуватися
при розробці і виконанні відповідних програм та заходів в сфері ВТП.
Сотник В.В., к.т.н., с.н.с.,
Зубарєв В.В., д.т.н., проф.,
Борохвостов В.К., к.т.н., доцент,
Рябець О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ ПРИ РОЗРОБЦІ, ВИРОБНИЦТВІ ТА ЗАКУПІВЛІ НОВИХ
(МОДЕРНІЗОВАНИХ) ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ: ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ
В сучасних умовах все більше загострюється проблема забезпечення
Збройних Сил (ЗС) України сучасними зразками озброєння та військової
техніки (ОВТ). Процеси розробки, постановки на серійне виробництво та
насичення військ новітніми та модернізованими зразками ОВТ – не тільки
тривалі в часі (від 5 до 15-20 років, залежно від складності зразка ОВТ), але й
мають багато перепон на шляху їхньої успішної реалізації «завдяки»
виникненню на протязі цього часу чисельних негативних обставин і явищ
(виклики, невизначеності, непередбачуваності, завади, перепони, небезпеки,
кризи, катастрофи, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості та
інші), які мають як суб’єктивний, так й об’єктивний характер. Дані негативні
обставини і явища, з’явлення яких іноді достатньо важко передбачити,
змішують замовників ОВТ, під час прийняття відповідального рішення, або
відмовлятися від початку або продовження запланованих робіт, або йти на
визначені ризики, долаючи негативні наслідки яких, якщо вони виникатимуть
на різних стадіях і етапах життєвого циклу нового створюваного
(модернізованого або придбаного за імпортом) зразка ОВТ, під час виявлення
відповідної реальної загрози, або у разі виявлення реальних передумов щодо
її з’явлення.
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При цьому, на підставі аналізу чисельних публікацій з тематики теорії
ризиків, можливо зробити деякі узагальнення та надати декілька
модифіковане тлумачення термінів «загроза» та «ризик», які, на наш погляд,
більш точно відображають їх значення, виходячи з тематики науководослідної роботи (НДР) «Контролінг», дослідження з якої розпочинаються у
Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки
Збройних Сил.
Загроза – можлива проблема із виконанням завдання, яка може
призвести до негативних наслідків під час виконання якої-небудь роботи, за її
різними можливими варіантами.
Ризик – величина, яка характеризує можливі втрати (фінансові, часові
та інші) під час виконання якої-небудь роботи через вплив передбачуваних та
непередбачуваних негативних обставин і явищ. Звідси – саме важливе –
перед початком роботи щодо вирішення питання оснащення ЗС України
потрібним зразком ОВТ спрогнозувати імовірність виникнення найбільш
широкого спектру можливих негативних обставин і явищ та створюваних
ними можливих загроз під час реалізації запланованого проекту, розрахувати
(спрогнозувати, передбачити тощо) їх можливий вплив та розробити заходи
протидії з метою мінімізації ризиків.
Виходячи з даних міркувань, а також на виконання одного з головних
завдань НДР «Контролінг», яке полягає у розробці напрямів підвищення
ефективності прийняття рішень при створенні та закупівлі сучасних зразків
ОВТ та формуванні заходів державних програм розвитку ОВТ з урахуванням
ризиків їх реалізації, було розроблено загальну схему та зміст науковометодичного апарату (НМА) проведення дослідження з оцінки та управління
ризиками при розробці, виробництві та закупівлі нових (модернізованих)
зразків ОВТ. Даний НМА, після його детальної конкретизації, передбачається
використовувати під час проведення досліджень в інтересах даної НДР, а
також у практичній діяльності відповідних органів державного управління,
що займаються питаннями розробки і реалізації воєнно-технічної політики
України, під час прийняття ними конкретних рішень щодо можливості та
доцільності оснащення ЗС України тим або іншим потрібним зразком ОВТ.
Не вдаючись докладно в аналіз даного НМА (це передбачається
зробити у подальших дослідженнях та публікаціях з даної тематики),
зазначимо, що його загальний зміст полягає у паралельно-послідовному
виконанні низки робіт, які включають:
- підбір, систематизацію, аналіз та критичне узагальнення наукової,
технічної, нормативно-правової та воєнно-наукової літератури з тематики
досліджень з метою оцінки можливості застосування, при розробці
рекомендацій з НДР, основних положень теорії ризиків та управління ними;
- аналіз та узагальнення існуючих методичних підходів до оцінки й
управління ризиками, що виникають при розробці, виробництві та закупівлі
нових (модернізованих) зразків ОВТ в Україні та інших країнах світу;
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- розроблення, на підставі проведеного аналізу та узагальнень,
удосконалених НМА оцінки та управління ризиками при розробці,
виробництві та закупівлі нових (модернізованих) зразків ОВТ;
- розроблення рекомендації щодо підвищення ефективності прийняття
рішень при створенні та закупівлі сучасних зразків ОВТ та формуванні
заходів державних програм розвитку ОВТ з урахуванням ризиків їх реалізації
тощо.
Сотник В.В., к.т.н., с.н.с..
Зубарєв В.В., д.т.н., проф.,
Борохвостов В.К., к.т.н., доцент,
Рябець О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ
ВПЛИВУ НЕГАТИВНИХ ОБСТАВИН І ЯВИЩ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ
ПИТАНЬ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАКУПІВЛІ
НОВИХ (МОДЕРНІЗОВАНИХ) ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Аналізуючи можливі шляхи забезпечення Збройних Сил (ЗС) України
різноманітними зразками озброєння та військової техніки (ОВТ) та структури
їх життєвих циклів (ЖЦ), їх окремих стадій і етапів, можна дійти висновку,
що головною метою роботи із поліпшення технічного оснащення ЗС є
створення нового (модернізованого) зразка ОВТ або придбання його за
імпортом, який має підвищені тактико-технічні характеристики (ТТХ) й
бойові властивості, в установлені (стислі) строки і з найменшими витратами
трудових і матеріальних ресурсів.
Для досягнення цього потрібні декілька складових:
- досвідчені кадри вчених, конструкторів, технологів, робітників, які
працюватимуть над створенням, серійним виробництвом та організацією
експлуатації (бойового застосування) даного зразка ОВТ;
- матеріальні ресурси для створення та серійного виробництва даного
зразка ОВТ у потрібній номенклатурі та обсягах, їх безперебійне постачання
на всіх етапах ЖЦ зразка ОВТ;
- промислова база, потрібна для забезпечення процесів створення,
серійного виробництва та експлуатації даного зразка ОВТ;
- безперебійне забезпечення процесів створення, серійного виробництва
та експлуатації даного зразка ОВТ фінансовими ресурсами;
- у випадку придбання зразка ОВТ за імпортом – безперебійне
постачання (закупівля за кордоном, організація виробництва на вітчизняній
промисловій базі тощо) необхідних для його експлуатації (бойового
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застосування) та ремонту матеріалів, складових частин, обладнання тощо, а
також фінансування цих процесів у потрібному обсязі.
Усьому цьому, на тому або іншому етапі ЖЦ, можуть перешкоджати
негативні обставини і явища, які створюватимуть загрози щодо реалізації
поставлених завдань.
У загальному випадку, загрози, що виникатимуть, можуть
призвести:
- до повного невиконання поставлених завдань із створення нового
(модернізованого) зразка ОВТ;
- до створення зразка ОВТ із бойовими та технічними
характеристиками, що відрізнятимуться у гірший бік від заданих тактикотехнічним завданням (ТТЗ);
- до створення зразка ОВТ, вартість якого (при серійному виробництві
та експлуатації) набагато більша, аніж розраховувалося (прогнозувалося)
раніше;
- до затягування термінів із створення, організації серійного
виробництва нового (модернізованого) зразка ОВТ та забезпечення ним ЗС
України;
- те ж саме, – із надмірним використанням коштів, що призводить до
удорожчання зразка ОВТ та затягування термінів оснащення ним ЗС.
Виходячи з цього, під час обґрунтування необхідності створення
нового (модернізованого) зразка ОВТ на підприємствах вітчизняного ОПК,
або придбання його за імпортом, слід передбачати (прогнозувати) всі
можливі негативні обставини й явища, які можуть виникнути під час
реалізації робіт на всіх стадіях та етапах його ЖЦ, оцінювати (розраховувати)
можливі загрози й ризики та їх наслідки, намічати можливі шляхи їх
нейтралізації або усунення, й тільки після цього, з урахуванням усіх
обставин, приймати відповідальне рішення щодо початку (продовження)
робіт із оснащення ЗС даним зразком ОВТ за різними можливими варіантами
його постачання (надходження).
При цьому, попередні розрахунки загроз й ризиків та їх можливих
проявів й негативних впливів повинні здійснюватися під час проведення НДР
з обґрунтування потрібності та концепції даного зразка ОВТ, а уточнені – під
час проведення (закінчення) дослідно-конструкторської роботи із створення й
проведення випробувань дослідних зразків ОВТ потрібного виду (типу). Дані
уточнені розрахунки можливих загроз й ризиків мають стосуватися
прийняття рішення щодо можливості (воєнно-економічної доцільності)
прийняття створеного зразка ОВТ на озброєння ЗС та організації його
серійного виробництва.
При цьому, набір можливих негативних обставин й явищ, ступінь
їхнього впливу на воєнно-економічні показники створення, серійного
виробництва (придбання за імпортом тощо), експлуатації (бойового
застосування), а відповідно – на величину можливих загроз й ризиків, має
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бути індивідуальним для кожного виду і типу зразка ОВТ, для кожного
можливого джерела його надходження на оснащення ЗС, а також для кожної
стадії й етапу ЖЦ.
Сотник В.В., к.т.н., с.н.с.,
Купчин А.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВИБОРУ
КРИТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами вимагає значних
затрат, тому уряди країн сконцентровують максимум зусиль на розвиток
найбільш важливих, ключових наукових напрямах та технологіях –
критичних технологіях (далі – КТ). Основними інструментами для виявлення
КТ є прогнозні дослідження, в іноземній практиці більш відомі як Форсайт
(від англ. Foresight – передбачення, погляд у майбутнє).
Першими країнами, які використовували Форсайт, як інструмент
розроблення політики розвитку, були Японія та Америка. На початку 1970-х
років у Японії застосували метод Делфі для прогнозування в науці та
технологіях. Після цього естафету підхопили і решта країн. За кількістю
публікацій прослідковується тренд на значне підвищення популярності цієї
тематики з початку 1990-х років, а потім ще більший виток з 2000-х.
Проаналізувавши роботи, як українських, так і закордонних вчених,
визначено рейтинг методів Форсайту, які найчастіше застосовувались для
науково-технологічного прогнозування.
1. Делфі
2. SWAT аналіз
3. Метод експертних моделей
4. Метод сценаріїв, дорожніх карт та моделювання
5. Бібліометричний аналіз
6. Конференції, семінари
7. Мозковий штурм
8. Патентний аналіз
9. Опитування, інтерв’ю
10. Бенчмаркінг (еталонний аналіз).
Експерти погоджуються, що не існує універсальної методології
Форсайту, комбінування 5-6 методів (із 33 найбільш поширених) вистачає для
якісного проведення Форсайту.
Проведений аналіз показав, що такі методи як бенчмаркінг, опитування,
мозковий штурм, дорожні карти та сценарії, конференції та семінари, а також
SWOT-аналіз в чистому вигляді не задовольняють встановлені вимоги.
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Методи Делфі та експертних панелей найбільш прийнятні для
технологічного Форсайту. Проте використання лише експертних методів не
можливе, оскільки експертні оцінки мають певну похибку. Для якісного
Форсайту пропонується скомбінувати статистичні та експертні методи
(Делфі, експертні панелі, бібліометрія та патентний аналіз).
Статистичні методи є найбільш об’єктивними і досить чітко можуть
вказати тренди, однак за відсутності значної кількості статистичних даних, їх
застосування виключається.
Сотник В.В., к.т.н., с.н.с.,
Купчин А.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОД КРИТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У 2019 році відбуватиметься актуалізація переліку критичних технологій
(далі – КТ) України в оборонній сфері, що по своїй суті означає проведення
Форсайт-проекту. Авторами запропонований метод критичних технологій,
який враховує не тільки світові тенденції Форсайту, а й специфіку оборонної
сфери України.
Варто зауважити, що цей метод можливо використовувати лише для
перспективних або новітніх КТ. Перелік існуючих КТ (технологій
виготовлення комплектуючих для існуючих зразків ОВТ) формується із
застосуванням інших методів та підходів.
На першому (підготовчому) етапі організатори дослідження формують
експертну комісію у складі фахівців найвищої кваліфікації. При цьому
основну масу голосів має забезпечувати наукова спільнота, яка
спеціалізується на розробці та дослідженні перспективних технологій.
Пропонується 40% експертів обрати від науково-дослідних установ
Міністерства Оборони України, 30% - від Національної академії наук
України, як розробників фундаментальних засад розвитку КТ.
Представники підприємств ОПК - 15%. Основою бізнесу є отримання
прибутків, а не створення якісного товару, тому об’єктивність експертів може
бути сумнівною. Однак ігнорувати їх голоси ми не можемо, оскільки саме їх
підприємства будуть впроваджувати КТ в промисловість і тільки
представники ОПК володіють інформацією про розробки, які вже ведуться на
підприємстві та перспективні.
Експерти Міноборони, як основний замовник і споживач, зможуть
коригувати перелік КТ відповідно до своїх голосів – 10%. Представники
Мінекономрозвитку, доля яких складає 5%, оцінюватимуть КТ з точки зору
можливості їх подвійного використання підприємствами національної
економіки України.
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Потім формується опитувальник, де зазначаються попередній перелік КТ
та критерії їх відбору.
Другий етап (основний) включає в себе два рівні опитування експертів,
патентний і бібліометричний аналіз та опрацювання результатів.
Опитувальні листи розсилаються до експертів, яким забезпечується
конфіденційність відповідей. На першому етапі кожному експерту надається
право вносити корективи, як у перелік КТ, так і в самі критерії відбору.
Опрацювавши результати опитування, організатори формують
опитувальник другого рівня. Враховуються нові критерії та запропоновані
технології, якщо більше 20% опитуваних пропонували внести їх до переліку, і
навпаки, видаляють, якщо за це проголосувало більше 50% експертів.
Організатори формують таблиці попарних порівнянь (метод Сааті).
Завдяки розподіленню КТ по науковим напрямам (тематичним групам), для
зручності експертів, матриця попарних порівнянь не має перевищувати
розмір 15х15.
Опитувальники знову розсилаються експертам, які оцінюють як
вагомість критеріїв, так і критичність технологій.
Опрацювавши результати другої ітерації, отримаємо попереднє
ранжування КТ. Окремо відібраною аналітичною групою проводимо
патентний та бібліометричний аналіз за кожною КТ. Щоб прослідкувати
тренди, аналіз має проводитись за період не менше 8-10 років. Отримані
статистичні дані дають змогу розрахувати додаткові коефіцієнти Кп та Кб, які
характеризують динаміку розвитку КТ.
Перемножуючи статистичний коефіцієнт на коефіцієнт пріоритету
(отриманий методом Сааті), отримуємо об’єктивний показник, який враховує,
як експертні оцінки, так і статистичні дані, після чого проводиться остаточне
ранжування КТ.
Третій етап (заключний). Ранжований перелік КТ подається на засідання
експертної комісії для обговорення та прийняття рішення щодо включення до
остаточного переліку КТ з найвищим рейтингом. Після схвалення перелік
подають на затвердження до Кабінету Міністрів України.
Сторожик І.В.,
Зубарєв В.В.,
Рижих В.М
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ОБОРОННОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Досвід роботи у різних сферах господарського та державного управління
доводить, що основа успіху залежить від правильно вибраних стратегії
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розвитку, цілей, пріоритетів і завдань наукової, науково-технічної,
промислової, економічної, соціальної та оборонної політики, їх
взаємозв’язків, своєчасності і якості рішень, що приймаються на усіх рівнях
влади, ефективності керівництва та оцінювання управлінської діяльності. Від
того, наскільки управлінське рішення будуть цілеспрямованими,
оперативними і обґрунтованими, залежить динаміка та перспективи розвитку
держави і суспільства. Праця навіть у самих елементарних своїх формах
виступає як цілеспрямована діяльність, який завжди передує усвідомлення
мети.
Ключовими завданнями органів державної влади і управління є
забезпечення взаємозв’язку стратегічних цілей розвитку з конкретними
заходами по їх досягненню. Це можливо досягти лише при наявності
ефективної технології управлінської діяльності та системи управління, яка
забезпечить її послідовну реалізацію.
Управлінська діяльність без технології не існує. Розробка технології є
найважливішим процесом, який зв’язує в одне ціле основні функції
управління: планування, організацію, мотивацію і контроль.
Технологія управління як процес історично бере початок із самого
управління. Управління будь-яким процесом реалізується через спеціальні
органи і структури, скоординовані дії їх посадових осіб, упорядкування яких
в часі і складає технологію управлінської діяльності. Організація управління
завжди переслідує мету отримання кращих результатів при тих же витратах
ресурсів.
Відсутність в Україні принципів і механізмів створення єдиної технології
керівництва та оцінювання управлінської діяльності в державному
управлінні, механізми формування і реалізації єдиної науково-технічної та
промислової політики держави, її невід’ємної складової військово-технічної
та оборонно-промислової політики, взаємозв’язків їх з цілями, пріоритетами і
завданнями економічної, соціальної та оборонної політики, розрізненість цих
політик не дозволяє здійснювати ефективне державне управління,
забезпечити скоординованість дій органів державної влади та суб’єктів
господарювання, подолати негативні наслідки в економічній, соціальній,
екологічній, оборонній та інших сферах життєдіяльності країни.
Якщо Україна прагне увійти до світового ринку в якості країни з
диверсифікованою, промислово розвинутою економікою з високими
технологіями, забезпечити високий рівень обороноздатності держави, вона
для цього має впровадити в практику ідею гармонійного поєднання науковотехнічної політики з промисловою політикою, яка розглядалась би в тісному
взаємозв’язку з економічною, соціальною і оборонною політикою, та
комплексну систему її реалізації.
Такою системою, на наш погляд, може стати система стратегічного
програмно-цільового управління – система “Стратегічного планування –
Програмування – Розробка бюджету” (система ППБ), яка є комплексним
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багатоцільовим інструментом управління, що дозволяє в нерозривній єдності
та взаємозв’язку гармонійно розглядати відношення між стратегічними
цілями, пріоритетами і завданнями розвитку держави та суспільства,
першочерговими державними потребами, критично важливими проблемами і
завданнями соціально-економічного та воєнно-економічного розвитку, з
одного боку, і розвитком
“науки – техніки – технологій – виробництв” в єдиному інноваційному циклі,
з іншого боку.
На сучасному етапі розвитку України без створення такої системи, без
державної підтримки оборонного сектору економіки, який є базою
забезпечення воєнної безпеки і підтримується державою за остаточним
принципом, практично неможливо вивести його на траєкторію динамічного
розвитку.
Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої
Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92, визначено, що
одним із основних напрямів правового забезпечення розвитку сектору
безпеки і оборони є унормування його діяльності і адаптація базових
законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також концептуальних і
програмних документів до сучасних реалій та вимог, зокрема:
розроблення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу,
виходячи із цілей, завдань та пріоритетів державної політики в сфері
національної безпеки і оборони, воєнно-економічного, соціальноекономічного та науково-технічного розвитку держави;
розроблення і впровадження нормативно-правових актів щодо
відродження стратегічної ролі оборонно-промислового комплексу,
забезпечення його реформування, сталого та ефективного розвитку.
Як визначено зазначеною Концепцією, реалізація цієї Стратегії
потребуватиме спрямування щорічно фінансових ресурсів з державного
бюджету на забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу не
менше 0,5% від валового внутрішнього продукту.
Нажаль, до цього часу Урядом не затверджена навіть Стратегія розвитку
оборонно-промислового комплексу, а фінансова підтримка підприємств
оборонних галузей промисловості з державного бюджету не перевищує
десяту частину від обсягів, визначених Концепцією розвитку сектору безпеки
і оборони України.
Цією Концепцією також визначено, що основною метою розвитку
оборонно-промислового комплексу є створення умов для виведення
оборонних галузей промисловості на якісно новий рівень виробництва
озброєння та військової техніки для забезпечення потреб Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів, який дасть змогу створити цілісну
систему, здатну до відтворення та функціонування на принципі
збалансованості.
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Економічне забезпечення воєнної безпеки, як визначено Воєнною
доктриною України, затвердженою Указом Президента України від 24
вересня 2015 року № 555, здійснюватиметься шляхом формування і реалізації
принципово нової єдиної воєнно-економічної, військово-промислової та
військово-технічної політики, основними напрямами якої, зокрема, є:
упровадження системи стратегічного планування розвитку обороннопромислового комплексу, взаємопов’язаного з цілями та завданнями
державної політики у сфері національної безпеки і оборони, соціальноекономічного та науково-технічного розвитку України;
забезпечення взаємодії науки та виробництва, збереження і розвиток
базових та критичних технологій, створення державного фонду розвитку
базових та критичних технологій і підтримки інновацій в обороннопромисловому комплексі;
формування
збалансованої
структури
оборонно-промислового
комплексу, визначення пріоритетних напрямів його реформування і розвитку,
технічного переозброєння, забезпечення максимального завантаження і
нарощування науково-виробничого потенціалу оборонного сектору
економіки.
Слід зазначити, що в останні роки в Україні стало практикою, коли
рішення навіть вищих органів державної влади та Глави держави не тільки не
виконуються, а непоодинокі випадки коли вони ігноруються. Навіть ті, що
спрямовані на підвищення обороноздатності держави, забезпечення науковотехнічного та економічного розвитку країни, покращення якості життя
населення.
Одним із вирішальних факторів ефективного розвитку держави є
науково-технічний прогрес, який визначає місце країни в системі
міжнародного розподілу праці, рівень її господарської самостійності, а також
перспективи соціально-економічного розвитку і національної безпеки.
Найважливішими завданннями України в процесі ставлення її
державності є послідовне і максимально швидке формування умов для
ефективного використання наявного і нарощування науково-технічного,
промислового та кадрового потенціалу в руслі загальносвітового науковотехнічного прогресу.
Результативність науково-технічного прогресу залежить, перш за все, від
якості державної науково-технічної та промислової політики, які є
невід’ємною складовою частиною воєнно-економічного та соціальноекономічного розвитку держави.
Стан національної безпеки, її економічний і оборонний потенціал
визначаються насамперед станом і рівнем розвитку науково-технічних та
промислових
комплексів,
адекватною
реалізацією
технологічних
можливостей держави. Характер економічного розвитку України свідчить, що
неможливо забезпечити належну якість життя населення, обороноздатність
держави, домогтися бажаних результатів у формуванні внутрішньої та
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зовнішньої політики не визначившись “як”, “навіщо” і “що” перебудовуємо
(реформуємо), не оцінивши наслідки рішень, що приймаються на усіх рівнях
органами державної влади.
Без створення чіткої державної системи стратегічного планування,
організації, міжвідомчої координації і управління науково-технічним
прогресом накопичені проблеми навряд чи можливо вирішити. Ця система
має бути проста, зрозуміла, підтримана науковцями, фахівцями
промисловості, економіки, сектору безпеки і оборони та апробована у
світовій практиці.
Недопустимим у ситуації, що склалася в економіці, науку розглядати як
абстрактне явище у відриві від виробничих процесів та вирішення
першочергових державних проблем і завдань соціально-економічного
розвитку та національної безпеки.
При “шоковому” реформуванні економіки, відсутності ефективної
системи більш-менш серйозного стратегічного прогнозування і розумного
управління, відсутності єдності в розумінні вчених і в цілому в суспільстві
заходів, що приймаються протягом тривалого часу на усіх рівнях влади,
прагнення окремих груп, в тому числі і в органах державної влади, до
швидкого збагачення будь-якими засобами, відсутність необхідних
енергоресурсів для функціонування економіки призвело до різкого падіння
виробництва, його деіндустріалізації, відтоку за кордон капіталів та значної
частини працездатного населення країни, а також до втрати ідеологічних
орієнтирів у суспільстві, катастрофічного падіння моралі, демотивації
продуктивності праці, корупції, небувалому зростанню злочинності, особливо
організованої – все це обумовило інтенсивну криміналізацію суспільних і
особливо економічних відносин.
Кардинальна трансформація суспільних і економічних систем є складним
завданням, яку неможливо вирішити без “відпрацьованого проекту”, системи
і технології, які забезпечують її послідовну реалізацію. Необхідно
позбавитись ілюзій очікування значного покращення стану від реалізації
короткострокових проектів і перейти до розробки і впровадження зазначеної
системи ППБ, яка апробована у світовій практиці.
Аналіз закордонного досвіду управління свідчить, що в сучасних умовах
при різних соціальних, економічних, географічних, національних, історичних
та інших особливостях країн – лідерів економічного розвитку є одне, що їх
об’єднує – це стратегічне програмно-цільове планування процесів розвитку
держави і суспільства та управління пріоритетами, а також відсутність хаосу і
надій на мимовільний розвиток ринкових відносин як основної рухомої сили.
Останній дійсно відігравав свою роль у минулому в країнах з
багатовікової ринковою історією. Провідні країни Європи і Східної Азії,
спираючись на інтенсивне використання досягнень науково-технічного
прогресу, сучасну систему багаторівневого менеджменту (включаючи
високий рівень управління економікою країни на державному рівні), широко
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використовуючи міжнародний розподіл праці досягли надзвичайно високих
соціально-економічних показників.
Поряд з виключно важливою направляючою роллю держави при
вирішенні як поточних, так і перспективних проблем необхідно одночасно
забезпечити єдність нації та підтримку усіма шарами суспільства науковотехнічної, промислової та економічної політики, економічних перетворень,
які плануються до проведення, із збереженням історично вироблених
соціальних цінностей.
Створення системи стратегічного програмно-цільового управління
розвитку економіки і суспільства потребує розробки досить потужної
системно-аналітичної бази, в якості методологічної основи якої доцільно
використовувати методи системного аналізу оцінки ефективності
управлінських рішень, що приймаються, та управлінської діяльності з
використанням методів: “управління за цілями”, “управління за
пріоритетами”, “аналіз політики”, “програмного аналізу”, “програмної
оцінки”, “витрати-ефективність”, “контроль виконання” тощо.
Реалізація науково-технічної, промислової та економічної політики по
виходу на середньоєвропейські показники соціально-економічного розвитку
має здійснюватися з широким використанням математичних моделей різних
типів. При цьому необхідно враховувати дві важливі обставини. По-перше,
перехідні процеси є унікальними і вельми нестійкими, тому традиційні
підходи потребують певної модифікації, яка дозволяє використовувати більш
короткі часові ряди в процесі статистичного оцінювання тощо. По-друге, в
силу складності ситуації, яка склалась, моделі можуть використовуватися не
самостійно, а тільки в загальному контексті процесів аналізу і прийняття
рішень.
Найбільш адекватними підходами для реалізації цілей є динамічні моделі
фінансових потоків і моделі на основі використання міжгалузевого балансу.
Певні складності виникають при створенні бази даних для необхідних
розрахунків, однак у ряді випадків складні значення показників можуть бути
замінені відповідними експертними висновками. Результати розрахунків
будуть мати визначальне значення для коригування процедур прийняття
рішень і підготовки пропозицій з реалізації стратегічного планування і
управління.
Формування і реалізація науково-технічної та промислової політики, в
тому числі військово-технічній та оборонно-промисловій, у відриві від інших
складових системи стратегічного програмно-цільового управління не тільки
не дало бажаних результатів, а навпаки – призвело до деіндустріалізації
промисловості, відриву науки від виробництва, роздробленості науковотехнічних та промислових комплексів, втрати значної частини з них. І як один
із наслідків – відсутності замкнутих циклів створення і виробництва
більшості видів озброєння та військової техніки.
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Слід зазначити, що система стратегічного програмно-цільового
управління, зокрема, дозволяє:
розробити технологію і механізми прийняття науково обґрунтованих
управлінських рішень на усіх рівнях влади, запровадити новий підхід та
алгоритм формування і реалізації програм і державного бюджету;
впровадити в практику ідею гармонійного об’єднання науково-технічної
політики з промисловою, економічною, соціальною та оборонною політикою;
створити умови для кращого пов’язання стратегічного планування
розвитку держави і суспільства, програмування та розробки бюджету в
структурному і часовому плані.
Ця система є інструментом трансформації положень Конституції,
стратегічних цілей розвитку держави і суспільства в конкретні заходи,
програмні, ресурсні та інші категорії по їх досягненню, механізмом створення
державної системи організації, міжвідомчої координації і управління
науково-технічним прогресом, економічними, соціальними, оборонними та
іншими процесами. Вона не політизована і спрямована на консолідацію
суспільства.
Томчук В.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ГЛОБАЛЬНІ НАУКОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ У СФЕРІ
РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Новітні технології є фундаментальним чинником соціальноекономічних змін в країні та забезпечення її безпеки і оборони. Сучасні
інновації щодо робототехніки, автономних систем, інформаційних та
когнітивних технологій, нано та біотехнологій, матеріалознавства і квантових
обчислень викличуть соціальні трансформації всесвітнього масштабу.
Крім цього, важливими напрямами світових технологічних тенденцій є
штучний інтелект з Інтернетом речей, блокчейном та машинним навчанням,
3D друк, нові методи зберігання і використання енергії та 5G. Ці технології
матимуть найсуттєвіший вплив на майбутнє Європи і світу. Вони будуть
формувати фундамент «четвертої промислової революції».
Четверта промислова (технологічна) революція характеризується
проникненням нано-біо-інфо-когнітивних (НБІК) технологій практично у всі
сфери життя людини шляхом впровадженням кіберфізичних комплексів.
Кіберфізичний комплекс (КФК) - це своєрідний механізм, що
контролюється або відстежується комп'ютерними алгоритмами і тісно
пов'язаний з Інтернетом. В КФК програмне забезпечення тісно пов'язано з
фізичними об'єктами. Компоненти КФК взаємодіють на різних часових та
просторових рівнях та можуть мати різні, відмінні одна від одної моделі
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поведінки та взаємодіяти одна з одною різними шляхами, які можуть
змінюватися в залежності від контексту.
Прикладами кіберфізичних комплексів можна вважати розумні
енергосистеми, безпілотні автомобільні системи, автоматизовані системи
керування, робототехнічні системи, самокеровані літальні апарати тощо.
Четверта промислова (технологічна) революція базується на принципах:
функціональної сумісності людини і машини, можливості прямих
контактів між ними за допомогою Інтернету;
перекладання на машину широкого кола функцій та завдань, виконання
яких становить небезпеку для людини;
спроможності машини самостійно і автономно приймати необхідні
рішення (штучний інтелект) в результаті накопичення інформації, її
оброблення, аналізу та створення великих баз даних;
здатності створювати віртуальну картину фізичного світу за рахунок
доступності, прозорості та повноти потрібної інформації, а також
можливостей комп’ютерної техніки.
Можливості, які зможуть забезпечити ці технології, будуть прямо або
побічно впливати на рівень викликів та загроз військовій безпеці країни, на
зміни форм і способів застосування військ (сил). Ці технології змінюють
методи ведення війни від «класичних» кінетичних війн до політичної агітації,
дезінформації та інфільтрації, тоталітарного контролю і дезінформації,
з`являються так звані консцієнтальні війни. Такі війни, на відміну від
відкритих воєнних акцій, націлені не на захоплення територій супротивника
шляхом введення військ, а на захоплення свідомості людей, що проживають
на даних територіях.
Необхідно зазначити, що витрати на оборону та озброєння зростають у
всьому світі. Відповідно до даних Стокгольмського міжнародного інституту
досліджень проблем миру (SIPRI), світові військові витрати у 2018 році
зросли до $1822 млрд. дол., що на 2,6% більше, ніж у 2017 році. США, Китай,
Саудівська Аравія, Індія і Франція увійшли у першу пятірку країн з
найбільшими військовими витратами у світі. На них припадало 60% світових
військових витрат. Такі витрати у США після закінчення “холодної війни”
збільшились вперше з 2010 року, у той час як постійне зростання витрат
Китаю спостерігається з 1995 року.
Чепура М.М.,
Мегей К.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Виникнення і розбудова Української держави збіглися в часі з
драматичними змінами біполярного світу, з процесами формування
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принципово нових підходів і структур глобальної та євроатлантичної безпеки,
які ще дуже далекі від завершення
Однією з визначених тенденцій сьогодення є зростання агресивної
зовнішньої політики Росії, спрямованої на досягнення її інтересів через
розширення зон впливу, насамперед на пострадянському просторі, що
супроводжується демонстрацією сили, енергетичними та торговельними
війнами.
Прагнучи перешкодити волі Українського народу до європейського
майбутнього, Росія окупувала частину території України – Автономну
Республіку Крим і місто Севастополь, розв’язала воєнну агресію на Сході
України та намагається зруйнувати єдність демократичного світу, ревізувати
світовий порядок, що сформувався після закінчення Другої світової війни,
підірвати основи міжнародної безпеки та міжнародного права, уможливити
безкарне застосування сили на міжнародній арені.
Разом з тим без глибокого наукового дослідження фундаментальних
проблем організації і розвитку людського суспільства, вивчення природи його
інтересів, протиріч і механізмів їх розв’язання створити і реалізувати
ефективну систему міжнародної безпеки практично неможливо. Спроби
емпіричного розв’язання сучасних проблем міжнародної безпеки, більшість з
яких за змістом і масштабами не мають аналогів в історії, не дають бажаних
результатів, а іноді навіть посилюють негативні наслідки.
Багатовекторність сфери міжнародної безпеки потребує системного й
комплексного вивчення подій, процесів і явищ, поєднання певних знань у
різних галузях науки, міжнародних відносин і світової політики,
міжнародного права. Кожна наука має свою специфіку, логіку, науковий
апарат, нарешті власну термінологію. Отже, об’єктивним критерієм для
оцінювання і встановлення істинності тих або інших закономірностей
розвитку подій є накладення різних теорій на практику й з’ясування того, яка
з них найліпше дозволяє прогнозувати хід процесів.
Теорія міжнародної безпеки, яка б у необхідному обсязі забезпечувала
науково обгрунтований підхід до комплексного розв’язання всіх
фундаментальних проблем, на цей час остаточно не сформульована. Водночас
продовжується формування її специфічних основ, включаючи визначення
принципів, методів, термінів тощо.
Таким чином, у міжнародні безпеці слід виділяти глобальний,
регіональний та субрегіональний рівні.
Глобальна міжнародна безпека – міжнародна безпека в планетарному
масштабі, яка стосується інтересів усього людства в цілому. Глобалізація
світу, взаємозалежність великої кількості країн від подій у будь-якій з них
(збройні конфлікти, руйнування небезпечних об’єктів ядерної енергетики,
хімічної промисловості тощо) ставить завдання забезпечення глобальної
безпеки, яка стає дедалі більш різносуб’єктною і неподільною.
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Регіональна міжнародна безпека – міжнародна безпека в масштабі однієї
частини світу (регіону, континенту).
Під регіональною міжнародною безпекою пропонується розуміти стан
відносин усередині соціально-територіальних утворень певного регіону світу
і між ними, при якому для всіх держав, що належать до нього, народів,
громадян, суспільних інститутів і груп забезпечується захищеність і
можливість реалізації їх життєво важливих інтересів, надійне існування і
стабільний розвиток.
Субрегіональна міжнародна безпека – міжнародна безпека в масштабі
кількох географічно близьких країн регіону.
Кардинальні зміни геополітичного, геостратегічного, геоекономічного
просторів потребують подальшого розвитку теорії і практики забезпечення
національної безпеки. Отже, розв’язання проблеми забезпечення національної
безпеки стає невід’ємною і дуже складною функцією кожної незалежної
держави та основною сферою діяльності її політичних і державних інститутів.
Національна безпека країни спрямована на забезпечення сприятливих
умов існування та розвитку народу країни, збереження та примноження його
матеріальних і духовних цінностей.
Національна безпека є неодмінним атрибутом міжнародних і воєннополітичних концепцій, аналітичних і прогнозних розробок.
Чернега М.А.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РЕФОРМУВАННЯ
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
У пошуку сучасного вигляду оборонно-промислового комплексу (ОПК)
України принциповою проблемою залишається лаконічна відповідь на
запитання «З чого почати і в який бік рухатися?».
В концептуальному плані дана проблема опрацьована досить
ґрунтовно: не бракує наукових праць і публікацій, присвячених оцінці
потенціалу українського ОПК, його історіографії, аналізу зарубіжних аналогів
тощо. Але в той же час з науково-методичним апаратом реалізація перших
кроків у зрілій трансформації оборонної промисловості дещо складніша.
Будь-які спроби рухатися в цьому напрямку:
або залишаються в площині численних стратегій і концепцій, не
опускаючись до рівня науково-обґрунтованих прикладних методик;
або зводяться до написання чергових бізнес-планів, зміст яких
визначається не тверезим науковим аналізом, який базується на
закономірностях оборонно-промислової діяльності, а комерційною уявою їх
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авторів, сформованої в більшості випадків у галузях, далеких від оборонної
промисловості.
Основне завдання початкового етапу реформування вітчизняного ОПК
є всебічна оптимізація господарської діяльності його основної ланки,
оборонних підприємств, їх повноцінна адаптація до умов ринкового
середовища і цілеспрямована підготовка до корпоратизації.
Але щоб вирішити це з таким вираженим розмаїттям об'єктів
дослідження та невизначеністю вихідних даних, необхідно мати відповідний
науково-методичний апарат, який дозволяє об’єктивно оцінити досягнутий
стан та перспективи подальшого функціонування кожного суб'єкта ОПК із
існуючою економічною структурою для всього спектру відповідних
універсальних критеріїв.
Основні припущення цього етапу дослідження:
характер і основні принципи побудови правового та економічного
простору, в умовах якого оборонна промисловість України перебувала
раніше, працює зараз і буде функціонувати і розвиватися в майбутньому,
відомі і в даний час відносно стабільні;
у разі будь-яких змін чинної нормативно-правової бази та зовнішнього
економічного середовища, знайдеться можливість відрегулювати їх вплив за
допомогою апробованого управлінського інструментарію.
Ці припущення є основними з точки зору:
об'єктивної оцінки потенціалу кожного окремого підприємства ОПК
зараз;
забезпечення змістовності, логічності, повноти та послідовності
запропонованої методики.
Саме тому першою рекомендацією напрошується, щоб спочатку пильну
увагу, наскільки це можливо, було приділено динаміці деяких найбільш
універсальних показників діяльності кожного підприємства оборонної галузі
за останні роки що передувало незалежності України.
Наприклад, можна взяти рентабельність виробництва одного робітника на рік,
щорічно вилучаючи товарну продукцію з одного квадратного метра
виробничої площі за 1989-1991 роки. Порівняння цих показників за 1989-1991
роки і, скажімо, за 2013-2018 роки дає первинне уявлення про ступінь кризи
(або, навпаки, успішність) сучасного стану суб'єкта господарювання з
основних питань його ефективності його діяльності:
темпи зростання (падіння) виробництва;
дієздатність сформованої структури засобів виробництва (наявних
експериментальних і виробничих потужностей);
використання трудових ресурсів.
Розробка більш детальної методики поглибленого техніко-економічного
аналізу господарської діяльності кожного суб'єкта господарювання має одну
єдину мету - класифікувати усі оборонні підприємства в залежності від їх
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нинішнього стану та здатності продовжувати самостійну роботу за такими
ознаками:
підприємства, які змогли самостійно вирішити проблему адаптації до
ринкових умов, мають позитивні результати та готові до подальших етапів
реформування;
підприємства, що потребують реструктуризації, яка дозволить їм
зберегти свою роль та значення в оборонно-промисловій сфері після всіх
етапів реформування;
підприємства, які зберегли потужність, але втратили своє оборонне
призначення і усе-таки представляють інтерес для інших секторів економіки;
підприємства, які не здатні організувати власну самостійну роботу
щодо вимог, які висуваються, і тому підлягають реорганізації чи ліквідації.
Така орієнтація пояснюється необхідністю:
створення оборонних підприємств, покликаних скласти основу нового
вигляду ОПК, у повній готовності до наступних етапів реформування
(реструктуризація,
реорганізація,
корпоратизація
та
впровадження
відповідних функціональних та адміністративних перетворень, що слідують
за цим);
позбавлення від існуючого баласту, який не несе жодного змістовного
та функціонального навантаження в ОПК, але здатний значно ускладнити
реалізацію зрілої структурної перебудови ОПК.
Для систематизації інформації, отриманої в ході аналізу господарської
діяльності конкретного підприємства ОПК з самого початку корисно вести
реєстр проміжних результатів. Його наявність згодом значною мірою
полегшить прийняття непростих управлінських рішень в умовах дії
суперечливих факторів або, більш того, в умовах невизначеності. При цьому
слід особливо підкреслити: на відміну від повсякденної аналітичної роботи,
суть якої полягає у виявленні негативних відхилень від прийнятних значень
досліджуваних параметрів та розробці заходів щодо повернення їх до
стабільної рівноваги, у цьому випадку акцент дещо змінюється. На
початковому етапі реформування ОПК принципово важливо отримати
відповіді на наступні питання:
наскільки фатальні виявлені відхилення для реалізації повного циклу
реформування підприємства;
чи можливо подолати (мінімізувати) негативний вплив цих відхилень у
коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі;
що потребує інтелектуальних, організаційних, матеріальних та інших
ресурсів;
чи володіє підприємство такими ресурсами або здатне отримати їх в
осяжному майбутньому.
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Шаповал П.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ СТОХАСТИЧНИХ
ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РАДІОЕЛЕМЕНТІВ
Оцінювання параметрів моделей стохастичних динамічних систем
оцінки параметрів радіоелементів (РЕ) в просторі станів можна здійснювати
або шляхом обробки всіх накопичених до моменту закінчення
ідентифікаційного експерименту вимірювальних даних, або в реальному
масштабі часу, коли оцінки невідомих параметрів рекуррентно
перераховуються по черговому вимірюванню. У першому випадку
використовуються методи найменших квадратів (МНК), максимальної
правдоподібності (ММП) і максимуму апостеріорної ймовірності (МАЙ). У
другому випадку, широко застосовується розширений (узагальнений) фільтр
Калмана, що передбачає модифікацію вектора стану розглянутої моделі за
рахунок включення в нього оцінюваних параметрів РЕ.
Оцінювання параметрів РЕ безперервно-дискретних моделей з
нелінійними детермінованими рівняннями станів за допомогою МНК. Даний
метод використовувався для оцінювання параметрів моделей оцінки
параметрів РЕ, дискретних і безперервно-дискретних лінійних стаціонарних
систем в тимчасовій області. Обчислюється оцінка максимальної
правдоподібності (ОМП) моделей нелінійних безперервно-дискретних систем
з детермінованими і стохастичними рівняннями станів відповідно, причому в
другому випадку виконується лінірізація моделі в часовій області і функція
правдоподібності будується на основі рівнянь розширеного фільтра Калмана.
Під час запису функції правдоподібності використовуються фільтри
квадратного кореня, але стосовно до лінійних нестаціонарних дискретних
моделей. Оцінювання параметрів моделей нелінійних безперервно-дискретних
систем з детермінованими рівняннями станів проводиться за допомогою
МАЙ. До передових методів параметричної ідентифікації, що
використовуються при побудові стохастичних моделей лінійних стаціонарних
дискретних систем і реалізовані в рамках пакета System Identification Toolbox
програмної системи MATLAB, слід віднести сімейство так званих підпросторових методів (в англійському варіанті Subspace methods), до яких
відносяться методи N4SID (Numerical algorithms for subspace state space system
identification), MOESP (Multivariable output error state space) і CVA (Сanonical
variate analysis). Зазначені методи не передбачають чисельного рішення задачі
нелінійного програмування з обмеженнями, що усуває притаманну МНК,
ММП і МАЙ проблему знаходження глобального екстремуму, і працюють
найбільш ефективно при використанні канонічних форм представлення
багатовимірних модельних структур.
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Щербина І.М.
Національний інститут стратегічних досліджень
ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА ПРОДУКЦІЮ ОБОРОННИХ ТЕХНОПАРКІВ
З метою стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств
оборонної промисловості України необхідно системно і послідовно
впроваджувати передові організаційні форми інноваційної діяльності, серед яких
виділяють технопарки, технополіси, інкубатори, асоціації, стратегічні альянси.
Несформоване підґрунтя інноваційного розвитку та несистемний характер
фінансування НДДКР перешкоджає трансформації інноваційної діяльності в
оборонному секторі держави в безперервний процес — від наукових досліджень і
розробок до реалізації продукту, що призводить до низького рівня інноваційної
активності підприємств галузі (7-13% при світових стандартах 70-80%).
Основним джерелом інвестицій у промисловості продовжують залишатися
власні кошти підприємств та організацій – їх частка в загальному обсязі
інвестицій галузі в 2010–2019 рр. в середньому становить понад 75 %. Таким
чином, нинішня економіка держави на 95 % базується на третьому та четвертому
технологічних укладах, на які припадає майже 96 % випуску продукції, 95 %
інвестицій та 90 % витрат на інновації.
Досвід США, країн Європи, Австралії та Канади свідчить, сучасні
організаційні форми інноваційної діяльності прискорюють розвиток суб’єктівучасників в 22 рази, скорочуючи частку аутсайдерів в бізнесі з 60% до 20 %.
В Україні відомо певні спроби використання сучасних форм інноваційної
діяльності в оборонному напрямку, а саме організація на базі Інноваційного парку
UNIT.City Платформи розвитку інновацій зі створенням інкубатора для
досліджень і розробок оборонних інновацій. Основна мета — створення успішних
компаній (як правило, впродовж 2-3 років), здатних самостійно функціонувати на
ринку, для яких в подальшому планується створення технопарків.
Технопарки є зонами економічної активності, які поєднують потенціал
університетів, науково-дослідних структур, промислових підприємств та суб'єктів
інноваційної інфраструктури регіонального загальнодержавного та міжнародного
рівнів, сприяючи оптимізації процесу в ланцюзі «наука - виробництво».
Впродовж 2000-2019 рр. система з приблизно двох десятків технопарків
України стала найбільш ефективною організаційно-економічною формою
інтеграції науки і виробництва серед усіх інших інноваційних структур.
Оформлення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання оборонної
промисловості у вигляді технопарку дозволить широко використовувати таку
номенклатуру супутніх послуг, як інформаційні, комунікаційні, рекламновидавничі, лізингові, посередницькі, патентно-ліцензійні, маркетингові,
консалтингові, фінансові, торгові, житлово - побутові, використання виставкових
комплексів, мультиплікативний ефект яких забезпечить зниження постійних
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витрат виробництва і концентрацію фінансово-матеріальних ресурсів на ключових
напрямках.
Оскільки продукція оборонної промисловості за економічною природою має
специфічну характеристику і функціональне призначення, невластиве для благ
широкого вжитку, органічно виокремлюється інститут «оборонного технопарку»
як підвид територіально-виробничого наукового комплексу.
Виникає головна роль держави в особі її органів влади у формуванні
правових, організаційних та економічних передумов і механізмів, які мотивують
учасників процесу отримувати на достатньому рівні законний прибуток з метою
перетворення результатів наукових досліджень в наукоємний товар. В цих умовах,
класичні форми і методи державної підтримки розвитку технологічних парків
цивільного сектору економіки (наприклад, пільговий або преференційний режим
оподаткування) зводяться до допоміжного інструментарію.
Зважаючи на зазначені особливості і наявність основного замовника в особі
держави, збут продукції оборонних технопарків має унормовуватися
законодавством щодо ціноутворення на продукцію оборонного призначення в
рамках державного оборонного замовлення як ключового інструменту
інноваційного розвитку оборонної промисловості держави.
Проведений аналіз постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011
року №464 «Питання державного оборонного замовлення» свідчить про відсутній
механізм заохочення інноваційної діяльності підприємств оборонної
промисловості. Фактично норма пункту 26-3, що надає можливість суб’єкту
господарювання використовувати до 30 відсотків прибутку на розвиток
виробництва (зменшення трудо-, матеріаломісткості, енергоємності і
загальновиробничих витрат), спонукає галузь до екстенсивного розвитку,
зростання випуску продукції третього та четвертого технологічних укладів.
Виникає гостра необхідність доповнити даний урядовий документ науково
обґрунтованими концепціями і методами ціноутворення на інноваційну продукцію
оборонних підприємств, окремо визначити преференції для технологічних парків у
сфері оборонно-промислового виробництва.
Таким чином, передумови організації процесу ціноутворення на продукцію
оборонних технопарків містяться у площині вирішення наступних завдань:
1. Дослідження сучасних методів ціноутворення на інноваційну продукцію
оборонних підприємств в рамках економічної теорії.
2. Аналіз процесів ціноутворення на прикладі виробництва інноваційної
продукції провідних оборонних підприємств США, країн Європи та Азії.
3. Запозичення іноземного досвіду створення і функціонування
організаційних форм інноваційної діяльності в сфері оборони: оборонні технопарки і поліси «Istanbul» (Туреччина) та KINFRA (Індія), «ЕРА» (Росія) тощо.
4. Вдосконалення правових, організаційних та економічних передумов
механізму діяльності технопарків в Україні.
5. Формування нормативно-правової бази стосовно створення і
функціонування інституту «оборонного технопарку».
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6. Визначення місць розташування, розробка стратегій розвитку і організація
діяльності оборонних технопарків з урахуванням спеціалізації регіону та
конкурентоспроможних для України високотехнологічних та інноваційних
напрямків (аерокосмічна галузь, суднобудування, нанотехнології тощо).
7. Розробка методичних рекомендацій ціноутворення на інноваційну
продукцію оборонних технопарків.
8. Апробація актуальних методів ціноутворення на продукцію оборонних
технопарків з урахуванням їх спеціалізації та економічної ситуації держави
(регіону) та коригування нормативно-правової бази.
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Сус С.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СУПРОВОДЖЕННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ З
РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Сухопутні війська – найбільш чисельний та різноманітний за
озброєнням та способам бойових дій вид Збройних Сил. Сучасні Сухопутні
війська мають на озброєнні далекобійні високоточні засоби ураження, що
дозволяють знищувати противника не вступаючи з ним в ближній бій. Це
ракетні комплекси, Реактивні системи залпового вогню, далекобійна
артилерія, протитанкові ракетні комплекси тощо. Крім того ефективна
дальність стрільби із стрілецького озброєння, танків, броньованих машин
піхоти, бронетранспортерів, гранатометів постійно збільшується.
З урахуванням досвіду війн та військових конфліктів сучасності, а
також з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції
(операції об’єднаних сил) в окремих районах Донецької та Луганської області
слід говорити про необхідність оснащення Сухопутних військ сучасними
далекобійними високоточними засобами ураження противника, що і є одним
з пріоритетів їх розвитку на сучасному етапі.
Науково-дослідним управлінням розвитку озброєння та військової
техніки Сухопутних військ ведуться дослідження та здійснюється науковотехнічне супроводження дослідно-конструкторських робіт з розроблення та
модернізації бронетанкового, ракетно-артилерійського озброєння та
військової техніки, техніки загального призначення та навчальнотренувальних засобів, озброєння та військової техніки Сил Спеціальних
операцій, засобів захисту та живучості озброєння та військової техніки,
засобів ураження, а також розвитку наземних роботизованих комплексів.
У ході науково-технічного супроводження дослідно-конструкторських
робіт зі створення та модернізації озброєння та військової техніки
Сухопутних військ виникає низка проблемних питань, основними з яких є:
нездатність
(небажання)
головних
виконавців
дослідноконструкторських робіт
відтворити кооперацію підприємств
для
розроблення та виготовлення основних зразків бронетанкового озброєння і
техніки;
відсутність можливості закупівлі невеликих партій броньованого
протикульного прокату вітчизняного виробництва через небажання
Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств приватного сектору
прийняти участь у створення запасів броньованого прокату;
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відсутність
виробництва
вітчизняних
двигунів
військового
призначення;
відсутність вітчизняних фотодетекторів для створення приладів
нічного бачення для озброєння та військової техніки;
відсутність малотоннажного виробництва порохів та вибухових
речовин;
відсутність замкнутого циклу виробництва боєприпасів для
стрілецького та артилерійського озброєння у тому числі 155-мм
артилерійських пострілів для проведення випробувань виробу “Богдана” (на
цей час завершується створення малотоннажного виробництва сумішевого
твердого палива та реконструкція виробництва капсульно-підривних
пристроїв на Шосткінському казенному зводі «Іскра»);
відсутня випробувальна база для розроблення та виробництва
боєприпасів (потребує глибокої реконструкції артилерійський полігон);
при виконанні дослідно-конструкторських робіт фактичні враховується
можливості підприємств-розробників не дозволяють в повній мері
забезпечити вимоги споживачів;
відсутність окремих типів боєприпасів (зокрема бронебійних патронів
і снарядів – для перевірки стійкості броньових матеріалів; інертних
гранатометних пострілів, мін, снарядів - для перевірки на міцність стволів,
стрільби на критичних кутах наведення) обмежує якість проведення
попередніх і державних випробувань;
відсутність полігонної бази (станцій супроводження, телеметричної
апаратури, системи аварійного підриву ракет, мішеневої обстановки) для
проведення пусків ракет на велику дальність.
Таким чином, можливими шляхами вирішення зазначеного вище може
бути:
залучення вітчизняних інноваційних технологій до розроблення та
модернізації озброєння та військової техніки;
концентрація технологічних, фінансових та організаційних зусиль на
рішення найбільш актуальних (приоритетних) завдань з розроблення та
модернізації озброєння та військової техніки;
поглиблення військово-технічного співробітництва з країнами
партнерами.
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Акимов О.О., к.т.н., с.н.с.,
Бурсала О.Л., к.т.н., с.н.с.,
Бояров В.Т.,
Жданюк М.М.
Військова частина А4444
ОЦІНКА ПЛАВНОСТІ ХОДУ БРОНЕАВТОМОБІЛІВ
Розробка нових видів бронетехніки, неможлива без визначення
динамічних характеристик, які впливають на їх експлуатаційні
характеристики.
При русі броньованої машини по дорозі з нерівною поверхнею вона
здійснює вимушені коливання, величина яких залежить від динамічних
властивостей автомобіля, швидкості його руху та профілю поверхні дороги.
Важливою характеристикою бронеавтомобіля є плавність ходу, яка визначає
комфортабельність екіпажу, впливає на керованість автомобілем, підвищує
точність враження цілі в русі.
При випробуваннях проводиться оцінка відповідності граничних
параметрів коливань на робочих місцях екіпажу, десанту, органів керування,
поверхонь корпусу зразка з якими контактують частини тіла повинна
здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ В. 21951-76 та РЕО СВ - 80.
Для
оцінки
плавності
ходу,
згідно
ОСТ 37.001.275-84
та
ОС 37.001.291-84 дорожні випробування плавності ходу автомобілів
потребують ділянок дороги з твердим покриттям та спеціальним
контрольованим профілем довжиною від 250 до 1000 м при русі автомобіля
зі швидкістю від 10 до 60 км/год, низькочастотних вимірювачів вібрації з
можливістю реєстрації віброприскорення, що приводить до певних технічних
труднощів при випробуваннях.
Жорсткі вимоги до умов випробування, спеціальних вимірювальних
засобів, приводить до того, що експериментальні випробування на плавність
ходу проводяться з певними ускладненнями.
В технічній літературі на основі дослідження динаміки вантажних
автомобілів та практичного їх використання доведено, якщо перша частота
коливання корпуса не перевищує 1,7 Гц, то машина має задовільну плавність
ходу. Найбільш важливими для оцінки плавності ходу машини вважаються її
переміщення в вертикальному напрямку (підплигування та галопування).
Це дає можливість експериментально – теоретичним методом оцінити
плавність ходу
автомобіля.
Експериментально при випробуваннях
визначаються інерційні та жорсткісні параметри виробу, а розрахунок частот
коливань визначається теоретично.
При дослідженнях розглядалися дві динамічні моделі виробу.

СЕКЦІЯ 1 127

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Перша модель включає корпус машини (масою М та моментом інерції І
навколо горизонтальної осі перпендикулярної напряму руху, опертий на два
пружні елементи, жорсткість яких еквівалентна жорсткості ресор та шин.
Рух механічної системи описується двома узагальненими координатами:
переміщення центру мас підресореного корпусу у вертикальному напрямку Z,
кутом нахилу головної центральної осі інерції (ГЦОІ) корпусу у напрямку
перпендикулярному руху машини  .
Друга модель включає корпус машини (масою М та моментом інерції І
навколо горизонтальної осі перпендикулярної напряму руху опертий на
ресори, передній та задній мости з колесами з масами m1 , m2 відповідно,
опертими на шини.
Рух механічної системи описується чотирма узагальненими
координатами: переміщення центру мас підресореного корпусу у
вертикальному напрямку Z, кутом нахилу головної центральної осі інерції
корпусу у повздовжньому напрямку  , переміщенням центрів мас переднього
та заднього мостів у вертикальному напрямку Z1, Z2 відповідно.
Використовуючи вирази кінетичної та потенціальної енергій, за
допомогою рівнянь Лагранжа другого роду, одержимо для першої моделі
систему двох диференціальних рівнянь другого порядку, для другої моделі
систему чотирьох диференціальних рівнянь другого порядку, що описують
вільні коливання механічної системи.
Перша математична модель дозволяє визначити два, а друга чотири
значення частот власних коливань механічної системи у вертикальному
напрямку.
Визначення частот власних коливань машини зводиться до стандартної
задачі в пакеті Маchсad 15.
Методика була перевірена на модернізованому БРДМ-2Л1.
Для першої моделі:
- для спорядженої маси виробу - ω1 = 0.636 рад/с; ω2 = 0.718 рад/с;
- для повної маси виробу - ω1 = 0.599 рад/с; ω2 = 0.668 рад/с.
Для другої моделі:
для спорядженої маси виробу - ω1 = 0.617 рад/с; ω2 = 0.896 рад/с;
ω3 = 6.436 рад/с; ω4 = 6,437 рад/с.
для повної маси виробу - ω1 = 0.581 рад/с; ω2 = 0.648 рад/с;
ω3 = 6.436 рад/с; ω4 = 6,437 рад/с.
Одержані результати дозволяють зробити наступні висновки:
Обидва методи дають першу частоту власних коливань менше 1.7 Гц, що
забезпечує плавність ходу для спорядженої та повної його маси.
Обидва методи дають близькі результати, що дозволяє рекомендувати
для використання спрощений перший метод.
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Запропонований метод дозволить на стадії випробування теоретичноекспериментальним методом оцінити плавність ходу бронеавтомобіля, що
значно скоротить час та затрати на випробування бронеавтомобілів.
Андрєєв І.В., к.т.н., с.н.с.,
Шейкін С.Є., д.т.н., с.н.с.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
ЗМІЦНЕННЯ ВОЛЬФРАМОВОГО ВАЖКОГО СПЛАВУ МЕТОДОМ
ХОЛОДНОГО ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
Використання важкого вольфрамового сплаву останнім часом
поширюється, як в цивільному застосуванні, так і при виготовленні деталей
подвійного призначення. Цей сплав формується на основі вольфраму та
невеликого вмісту інших хімічних елементів (Ni, Fe, Со та ін.). Формування
сплаву складається з декількох етапів (обробка вихідної сировини,
формування, спікання) та закінчується термічною обробкою спечених
заготовок у вакуумі. Сплави системи W-Ni-Fe (ВНЗ) після спікання та
вакуумного відпалу набувають певних фізико-механічних характеристик
(границі міцності під час розтягу та пластичність), необхідних для наступної
операції із деформаційного зміцнення. Після даної операції матеріал набуває
необхідних характеристик для його подальшого використання у
промисловості.
Існує ряд технологічних схем пластичного деформування сплавів
системи W-Ni-Fe, які можуть бути застосовані для їх зміцнення: гаряча
екструзія, гідроекструзія, рівноканальне кутове пресування, поворотний
обтиск, високошвидкісне крутіння, прокатка та ін. Слід відмітити, що
перелічені методи є достатньо енергоємними, потребують використання
складного технологічного оснащення, тому процеси деформаційного
зміцнення сплавів на основі вольфраму в даний час активно досліджуються.
В Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
проведено дослідження процесу деформаційного зміцнення заготовок зі
сплаву ВНЗ 89 % W та 90 % W редукуванням після відпалу. Використовували
технологічну схему, при якій заготовку проштовхували через отвір в
інструменті.
Експериментальне дослідження складалось з двох етапів. На першому
етапі визначали максимальну одноразову деформацію зразка, при якій він не
руйнується та не втрачає стійкості. На другому етапі зразки піддавали
багатоцикловій деформації до досягнення максимального зміцнення.
На першому етапі використовували волоки з твердого сплаву ВК15 з
отвором Ø 6Н8, з робочими кутами 3° та 7°. Різний ступінь деформування
досягався використанням зразків ВНЗ різного діаметра. Під час обробки
фіксувалось осьове навантаження на зразок. Після редукування вимірювались
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довжина та діаметр редукованих зразків, а також в площині діаметрального
перетину зразка досліджувались твердість та структурні зміни. Контроль
твердості проводився методом Віккерса при навантаженні 300 Н. Початковий
діаметр зразків становив 6,5; 6,8; 7,05 та 7,2 мм, що відповідало 10 %; 20 %;
25 % та 28 % деформації.
Процедуру деформаційного зміцнення зразків сплавів здійснювали у два
етапи. На першому етапі визначали максимальну одноразову деформацію
зразка, при якій він не руйнується та не втрачає стійкості. На другому етапі
зразки піддавали багатоцикловій деформації до досягнення максимального
зміцнення. Редукування дослідних зразків здійснювали на гідравлічному
пресі ІПП-200, в якості змащування використовували речовину на основі
дрібнодисперсного графіту.
При використанні інструменту з кутом робочого конуса α = 3° втрата
стійкості зразків ВНЗ відбувалась при деформації 20 %, для зразків з α = 7° –
при 28 %. Після редукування відбувається пружне відновлення зразка, за
рахунок якого його діаметр збільшується від діаметра волоки на 0,04–0,11 мм,
а при видаленні змащення – на 0,04–0,08 мм. В результаті дослідження було
виявлено, що початкова твердість зразка 90 % W більша, ніж в зразку 89 % W.
Але вже при деформації 15–18 % твердість зразку з 89 % W перевищує
твердість зразку з 90 % W, тобто матеріал 89 % W має більшу здатність до
деформаційного зміцнення.
При багатоцикловій обробці розподіл сумарної деформації по волоках
був наступним: 1-ша волока – 20 %; 2-га – 33 %; 3-тя – 43 %; 4-та – 51 % від
початкового стану зразка. Кожний наступний прохід деформування
виконували в зворотному напрямку. Зменшення деформації на кожний
наступний прохід пояснюється тим, що після кожного циклу твердість
редукованого зразка підвищується, тобто підвищуються сили редукування та
знижується здатність сплаву до зміцнення. Встановлено, що зразок при
деформації 51 % подовжується майже в 2 рази. Дослідження твердості зразків
показали рівномірність її розподілу як вздовж осі зразка, так і по нормалі до
осі. Це дало підстави оперувати середньою твердістю для кожного зразка.
Результати експериментів підтвердили, що зміцнення більш інтенсивно
проходить на зразках зі сплаву, що містить 89 % W. Незважаючи на те, що
початкова твердість цього сплаву дещо нижча (305 HV) ніж сплаву з 90 % W
(332 HV) вже при деформації 20 % вони зрівнюються, а при деформації 51 %
твердість сплаву з 89 % W вже суттєво більша, ніж сплаву з 90 % W.
Результати дослідження впливу ступеня деформації на структурні зміни
сплаву показали, що зі збільшенням деформації розташування зерен матриці
зв’язки ущільнюється, а самі зерна подовжуються в напрямку деформації,
тобто з’являється текстура.
Таким чином, в результаті проведеного дослідження по зміцненню
вольфрамового важкого сплаву у холодному стані вдалося одержати фізико130
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механічні характеристики, що вимагаються до даних матеріалів (границя
міцності під час розтягу, відносне подовження, відносне звуження, ін.).
Бачинський В.В., к.т.н., с.н.с.,
Шевченко А.О.
Кондратенко О.І.
Одеська Військова академія
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КВАДРОЦИКЛІВ ДЛЯ ПОТРЕБ СИЛ
СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Для сил спеціальних операцій (ССО) багатьох країн світу, які, як
правило, першими покликані реагувати на традиційні (із застосуванням
загальновизнаної тактики) та нетрадиційні загрози (такі, як наприклад,
повстанці, які використовують асиметричну тактику), це означає необхідність
постійного розширення кола своїх професійних навичок і компетенції, що
сприяють виконанню різних бойових завдань по боротьбі з державними та
недержавними «гравцями». Сучасні конфлікти в Східній Європі (Україна),
Африці (Буркіна-Фасо, Чад, Малі, Мавританія і Нігер), АзіатськоТихоокеанському регіоні і на Близькому Сході (Лівія , Сирія та Ірак)
дозволяють чітко визначити поточні вимоги, що пред'являються до
підрозділів ССО. Все більше країн в даний час визнають їх як засіб
підвищення бойових можливостей, здатного виконувати широкий спектр
завдань, включаючи боротьбу з повстанцями, швидке реагування, спеціальну
розвідку і військову допомогу. Втім, ці традиційні можливості ССО в даний
час розширюються у зв'язку з особливою увагою до інформаційних операцій,
включаючи психологічні і кібернетичні війни.
Для Сил Спеціальних Операцій (ССО) ще одним важливим засобом
впровадження і бойової платформою є наземні транспортні засоби, які
розвиваються відповідно до концепцій майбутніх конфліктів щодо швидкого
реагування і експедиційного характеру ведення бойових дій.
Аналіз застосування квадроциклів у збройних силах провідних країн
світу показує, що Силами спеціальних операцій даний тип озброєння
застосовувався у окремих випадках за умов відсутності зіткнення з
противником (відсутності очікування засадних дій противника) на території з
низьким рівнем заселення та сприятливими кліматичними умовами.
Найбільш ефективно квадроцикли застосовувались для патрулювання зон,
районів місцевості та здійснення диверсійних заходів.
Квадроцикл – легкий рамний універсальний всюдихідний тактичний
транспортний засіб, який призначений для швидкого перевезення (доставки,
евакуації) особового складу підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних
Сил України, а також для перевезення зброї, вибухівки та матеріальних
засобів.
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Квадроцикл повинен виконувати свої функції цілодобово в зонах
помірного клімату незалежно від пори року при експлуатації на дорогах з
різними покриттями та в умовах бездоріжжя.
Квадроцикл повинен вирішувати наступні завдання:
- швидке транспортування особового складу підрозділів до (з) поля бою в
умовах бездоріжжя;
- патрулювання;
- ведення розвідки та проведення спеціальних заходів в тилу противника;
- перевезення озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.
Квадроцикл повинен складатися з шасі, корпусу, вантажної платформи,
запасних інструментів та приладдя (ЗІП), експлуатаційної документації.
Тип зразка – колісний, повнопривідний, авіатранспортабельний засобами
військово-транспортної авіації, всюдихідний транспортний засіб, що має
високі динамічні властивості, підвищену прохідність і плавність ходу,
здатний долати значні відстані в умовах бездоріжжя.
Основні складові зразка: шасі підвищеної прохідності; міцний металевий
корпус; вантажна платформа; комплекс засобів зв’язку та навігації;
електрообладнання; засоби маскування; лебідка; комплект ЗІП; комплект
експлуатаційної документації.
Корпус квадроцикла повинен передбачати місця для кріплення:
вантажної платформи загальною вантажопідйомністю до 270 кг;
ємностей для питної води загальним об’ємом 10 л;
харчових пайків на три – п’ять діб для екіпажу.
Штатний екіпаж квадроцикла складається з двох (трьох) осіб: водія,
командира (кулеметника).
Корпус повинен бути міцним, забезпечувати розміщення екіпажу,
силової установки, вузлів силової передачі, ходової частини та зовнішнього
обладнання.
Комплекс засобів зв’язку та навігації повинен забезпечувати на стоянці
та під час руху: внутрішній зв’язок між членами екіпажу, захищений
телефонний
радіозв’язок
та
передачу
даних
в
радіомережі
ультракороткохвильового діапазону, захищений телефонний радіозв’язок та
передачу даних в радіомережі транкінгового діапазону, а також визначення
місця знаходження квадроцикла на місцевості з відображенням місця
знаходження на електронній карті та автоматичною його передачею
захищеними каналами зв’язку.
Квадроцикли повинні діяти як в складі розвідувальних підрозділів
(підрозділів Сил спеціальних операцій), а також самостійно.
Характерними умовами застосування (використання) квадроциклів є
динамічність, інтенсивність та маневреність виконання бойових завдань, в
умовах масового застосування противником високоточної та звичайної зброї.
Такі легкі квадроцикли мають цілий ряд переваг – вони можуть легко пройти
по мінному полю, працювати в зоні зруйнованих будівель, де звичайні
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армійські позашляховики не підійдуть, на квадроциклах можна здійснювати
стрімкі прориви, адже він може рухатися по пересіченій місцевості на
швидкості 60 і вище км / год. При цьому, саме на квадроциклі, на відміну від
мотоцикла, вести вогонь на ходу може навіть водій.
Блощицин М.С., к.т.н, доц.,
Головко Л.Ф., д.т.н., проф.,
Романенко В.В., к.т.н., доц.,
Салій С.С.
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ВІЙСЬКОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Покращення якості машин і механізмів військового призначення є
вкрай важливим завданням підвищення обороноздатності України. Його
вирішення пов’язане з розробкою нових технологій виготовлення
високоякісних матеріалів і виробів, що базуються на використанні
концентрованих джерел енергії – лазерного проміню, плазми й т. ін.
На кафедрі лазерної техніки та фізико-технічних технологій в НТУУ
«КПІ ім. Ігоря Сікорського», розроблено ряд принципово нових технологій,
серед яких - високопродуктивні процеси виготовлення біметалів. Відомо, що
існуючи способи виробництва біметалів, як електрошлакове й багатошарове
дугове наплавлення, дифузійне зварювання, лиття, пластичне деформування
мають певні недоліки стосовно собівартості, продуктивності, якості тощо.
Найбільш розповсюдженими способами їх виготовлення, що
забезпечують металургійний
зв’язок між складовими,
є зварювання
вибухом, єлектродугове або плазмове наплавлення. Згадані технології
користуються великим попитом хоча й мають певні недоліки.
На кафедрі лазерної техніки та фізико-технічних технологій спільно з
Інститутом металів і сплавів НАНУ розроблено й реалізовано
високопродуктивний лазерно-ливарний та кілька комбінованих процесів
виготовлення біметалів. Відповідно з одним із них, на функціональну
складову біметалу, що встановлюється у матрицю і переміщується разом з
нею, спрямовується сфокусований лазерний промінь, який розгортається у
відрізок лінії. У зону дії лазерного променю зі спеціальної фурми з
визначеною витратою подається розплав другої конструкційної складової
біметалу. На етапі охолодження закристалізований біметал ущільнюється
деформуючим елементом.
Значний інтерес представляють процеси лазерного формоутворення
металевих просторових листових конструкцій складної конфігурації;
підвищення зносостійкості деталей важконавантажених вузлів тертя машин,
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що працюють в екстремальних умовах; комбіновані плазмово-лазерні
процеси нанесення функціональних покриттів з міцністю зчеплення до 100150 кг/мм2 (звичайне плазмове напилення – (10-15)кг/мм2); комбіновані
процеси лазерної хіміко-термічної обробки, що дозволяють отримувати
високоякісні азотовані шари товщиною до 0.5 мм при одночасному, на
порядок, зменшенню тривалості процесу.
Бондарчук М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПРОДУКЦІЮ
ОБОРОННОГО І МОБІЛІЗАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
З метою довгострокового надійного зберігання та державного обліку
документів, які необхідні для поставлення на виробництво, експлуатацію та
ремонт продукції оборонного та мобілізаційного призначення, під час
ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, на випадок утрати
або псування оригіналу документа в Україні створюється спеціальний
упорядкований банк документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи
інших компактних носіях інформації – Страховий фонд документації (далі СФД) України.
Формування СФД України провадиться на плановій основі шляхом
розроблення та реалізації Державної програми формування СФД на
продукцію оборонного і мобілізаційного призначення – для формування СФД
на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення, а також галузевих
та обласних (регіональних) програм створення СФД - для формування
галузевих та обласних (регіональних) СФД.
Ведення СФД України передбачає забезпечення відповідності
документів СФД оригіналу діючої документації, їх довгострокове зберігання,
переведення на архівне зберігання або анулювання, а також своєчасне
внесення змін до документів СФД. Документи СФД України заносяться до
Державного реєстру документів СФД України, ведення якого здійснює
Державний департамент СФД в складі Державної архівної служби України
(Укрдержархіву).
Серед проблемних питань у сфері формування та ведення СФД на
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення можна відзначити
такі:
1. На теперішній час в МО України функції із створення, формування
та ведення СФД на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення
фактично не здійснюються жодним органом або структурним підрозділом
МО України. МО не бере участі в розробленні та реалізації Державної
програми формування СФД на продукцію мобілізаційного та оборонного
призначення, контролі за ходом її виконання. Інформація про стан
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формування та ведення СФД на продукцію мобілізаційного та оборонного
призначення в МО України також відсутня.
2. При укладанні державних контрактів за державним оборонним
замовленням умови стосовно зобов’язання виконавців здійснювати
закладення розробленої технічної документації до СФД на етапі освоєння
виробництва та надавати відповідні підтверджуючі документи не
передбачаються.
3. Контроль закладення технічної документації до СФД на етапі
освоєння виробництва при прийнятті рішення про можливість постачання
зразків ОВТ замовнику не здійснюється.
З метою забезпечення виконання МО України функцій щодо створення,
формування і ведення СФД мобілізаційного та оборонного призначення
необхідно:
1. Забезпечити взаємодію МО України з Департаментом СФД
Укрдержархіву шляхом отримання інформації про хід виконання
держпрограми щодо формування СФД на продукцію мобілізаційного та
оборонного призначення, стан та проблемні питання формування та
функціонування СФД; визначити відповідальний за ведення СФД
структурний підрозділ МО України та забезпечити його участь у визначенні
переліків підприємств, продукції та об'єктів, документація на які підлягає
закладенню до СФД, розробленні та затвердженні Державної програми
формування СФД на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення
на наступні періоди, коригуванні поточної Державної програми, контролі за
ходом її реалізації, складанні планів постачання документації для
виготовлення документів СФД.
2. Забезпечити внесення змін до умов держконтрактів стосовно
зобов’язання виконавців державного оборонного замовлення здійснювати
закладення технічної документації до СФД та надавати відповідні документи
на етапі освоєння виробництва, встановлення строків їх надання та
відповідальності за невиконання зазначених умов держконтрактів.
3. Забезпечити контроль закладення технічної документації до СФД
військовими представництвами на етапі освоєння виробництва при прийнятті
рішення про можливість постачання зразків ОВТ замовнику та не укладати
держконтракти на постачання озброєння та військової техніки для потреб
Збройних Сил без підтвердження закладення технічної документації до СФД.
В результаті виконання запропонованих заходів забезпечуватиметься
виконання покладених на МО функцій щодо формування та ведення СФД на
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення.
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Борісенко С.А.,
Кириченко О.Л., к.т.н.,
Устименко Є.Б., д.т.н.,
Шиман Л.М., д.т.н.
ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод»
НДІ високоенергетичних матеріалів
МЕТОДИ ТЕОРІЇ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ РОЗРОБЦІ
ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЦЕПТУР ТРП
При проектуванні ракетних двигунів на твердому паливі (РДТП),
роботи з розробки та оптимізації рецептури ракетного палива (РП) являються
однією з найбільш складних та трудомістких задач, та потребують значних
матеріально-технічних ресурсів для їх відпрацювання, а саме - проведення
значної кількості експериментів. Використання методів теорії планування
експерименту дозволяють значно зменшити трудомісткість при виконанні
такого виду робіт.
Авторами роботи був розглянутий окремий випадок з розробки та
оптимізації рецептури РП на прикладі оптимізації та визначення впливу
фракційного складу окислювача (ОК) на спектр властивостей РП, так як ОК
надає один з найбільших впливів на широкий спектр фізико-хімічних та
технологічних властивостей РП, що є досить актуальним завданням.
У рамках теорії планування експерименту був використаний її окремий
випадок – а саме побудова діаграм «склад-властивості» за симплекс-планом
метода Шефе. Використання метода Шефе обумовлено найбільшою
рівномірністю розподілу експериментальних точок по симплекс-плану
експерименту, та дозволяє знизити кількість експериментів, які необхідні для
класичного підходу при розробці та оптимізації рецептури РП, на ~70%.
Спираючись на математичну модель за методом Шефе був
сформований симплекс-план, який дозволяє побудувати діаграми «складвластивості», які, в свою чергу, дозволяють досить точно прогнозувати
досліджувані властивості РП у всьому діапазоні коливань фракційного складу
ОК, а також, дозволяють проводити чисельну оптимізацію рецептури РП, без
необхідності проведення додаткових експериментів, за обраними
властивостями, для досягнення бажаних показників.
Отримані результати з розробки та оптимізації рецептури РП за
допомогою теорії планування експерименту показали прийнятний рівень
кореляції з експериментальними даними, відхилення не перевищувало 5%.
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Борохвостов І.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ
СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ПРОГРАМ ОЗБРОЄННЯ В УМОВАХ
ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ
Теоретико-методологічні засади побудови наукових досліджень та
проведення організаційних заходів під час обґрунтування кількісно-якісних
показників програми озброєння в мирний час пропонується умовно поділити
на три етапи:
визначення кількісно-якісного складу системи озброєння (СО) у
програмному періоді, що відображає цілі програми;
планування термінів розробок і закупівлі озброєння та військової
техніки (ОВТ) в програмному періоді;
науково-технічне супроводження (НТС) дослідно-конструкторських
робіт (ДКР) та реалізації завдань і заходів програм озброєння.
В умовах мирного часу, при плануванні розвитку ОВТ вирішується, так
звана, “пряма” задача воєнно-економічного аналізу (ВЕА), тобто досягнення
максимальної ефективності програми озброєння в межах виділених
асигнувань.
При плануванні розвитку ОВТ в мирний час необхідно дотримуватися
збалансованого розвитку Сектору безпеки і оборони (СБіО). Існують жорсткі
обмеження бюджетного фінансування, що впливає на задоволення потреби в
кількісно-якісному складі (КЯС) системи озброєння та на процес
обґрунтування завдань і заходів програми.
Отриманий перелік заходів з розвитку ОВТ та закупівлі нових і
модернізованих зразків, який держава має можливість профінансувати у
середньостроковій перспективі, надає можливість продовжити планування за
роками програмного періоду.
Із використанням зазначених вихідних даних проводиться комплекс
наукових досліджень, в результаті яких формується остаточний проект
програми, що містить узгоджені за роками програмного періоду заходи в
межах виділеного фінансування. В результаті, повинні бути досягнуті цілі
програми щодо щорічного надходження у війська певної номенклатури ОВТ
у запланованій кількості.
Під час планування розвитку ОВТ в особливий період вирішується
“зворотна” задача ВЕА: досягнення заданого рівня ефективності програми
озброєння з мінімальними витратами бюджетних коштів.
Якщо у мирний час проводився збалансований розвиток СО СБіО
виходячи з економічних можливостей держави, то в умовах особливого
періоду визначаються угруповання військ, що задіяні або можуть бути
задіяними у бойових діях, та в першу чергу основні зусилля спрямовуються
СЕКЦІЯ 1 137

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

на їх оснащення і розвиток, а у короткостроковій перспективі – на
модернізацію ОВТ, що входить до їх СО. Це надає можливість визначити
потребу в КЯС, яка буде основою завдань і заходів програми. Відмінністю
цього процесу є переважний вплив потреб на фінансування, а не навпаки, як у
мирний час.
В умовах особливого періоду необхідним є прискорення постачання у
війська нових і модернізованих зразків ОВТ, що вимагає оптимізації деяких
процесів створення зразків, побудови більш гнучкої системи їх розроблення
та постановки на виробництво. У кожному конкретному випадку
розглядається можливість щодо скорочення термінів проведення ДКР за
рахунок зменшення кількості етапів, використання існуючих технологічних
набутків та спрощення процесу прийняття на озброєння зразків ОВТ, що
закупаються або отримуються за кордоном, або розроблені вітчизняними
підприємствами в ініціативному порядку.
Крім того, умови особливого періоду вимагають щорічного
надходження у війська значно більшої кількості нових зразків ОВТ та постає
нове завдання щодо їх ремонту та відновлення після бойових ушкоджень. Це,
відповідно, потребує у деяких випадках збільшення виробничих потужностей
вітчизняних підприємств та їх ремонтного потенціалу.
Під час НТС ДКР та програми в цілому в умовах особливого періоду
існує необхідність оперативного реагування на зміни форм і способів ведення
бойових дій, які можуть висувати нові вимоги до технічних властивостей
існуючих зразків ОВТ. В деяких випадках необхідно у найменші терміни
провести їх модернізацію та постачання у війська. Все це потребує внесення
відповідних змін у Державне оборонне або у програму в цілому, що є
відмінністю від процесу супроводження у мирний час.
Брагіна Л.Л., д.т.н., проф.,
Петров Д.В., к.т.н.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ОПТИЧНІ СТЕКЛА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ІНФРАЧЕРВОНОГО СИГНАЛУ СИСТЕМ НАВЕДЕННЯ
Одним з важливих питань оптоелектронних систем є збільшення їх
точності завдяки підвищенню якості сигналу передавача. Особливе місце
займають системи, що працюють в інфрачервоному спектрі. На сьогоднішній
ці системи, окрім оборонної галузі, мають широке використання у медичних
дослідженнях, космології, кіно- та фото приладах. Окреме місце в цьому
спектральному діапазоні займають оптоелектронні системи (ОЕС) наведення,
в яких закодований сигнал передається твердотільним неодимовим лазером
(Nd: YAG, або скло ГЛС-21,22,32), що має випромінювання на довжині хвилі
1060 нм. В даній системі оптичні кольорові стекла виконують роль фільтрів.
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Основною їх функцією є блокування ультрафіолетового, видимого та
ближнього інфрачервоного (до 950 нм) випромінювання, що є шумами для
приймача, та пропускання сигналу випромінювання лазеру.
Одним з практичних рішень підвищення точності таких систем є
підвищення потужності сигналу передавача, що досягається модернізацією
його радіотехнічної частини системи. На практиці збільшення потужності
сигналу прямопропорційно збільшенню шумів. Окрім того, підвищення рівня
сигналу передавача також збільшує можливість виявлення такої
оптоелектронної системи ворожими пошуковими приладами. Для вирішення
цієї задачі було обрано як напрямок розробку інфрачервоних стекол, що мали
б поліпшені спектральні характеристики, а саме – підвищений рівень
пропускання на довжині хвилі 1060 нм та збільшену поглинальну дію до 950
нм, що і стало метою роботи. Такі стекла дозволять підвищити якість сигналу
без збільшення його потужності. Оскільки таке скло може використовуватись
у жорстких умовах, то до нього висуваються додаткові умови за
експлуатаційними характеристиками, такі як: термостійкість та хімічна
стійкість. А для масового виробництва скло повинно бути технологічним,
відносно відсутності об’ємної кристалізації.
Існуючі оптичні стекла, що працюють у системах інфрачервоного
діапазону включають селенідні, безкисневі, германатні та оксидні силікатні
стекла. Встановлено, що спектральні характеристики цих стекол не
дозволяють повною мірою вирішити поставлену задачу за спектральними
характеристиками, або технології їх виготовлення є нерентабельними, а їх
масове виробництво є нетехнологічним.
Робота складалась з двох основних етапів: розробка основи –
скломатриці та дослідження впливу барвників на спектральні характеристики
скла в ІЧ-спектрі. У якості основи оптичного скла, що розроблялось обрано
систему R2O-PbO-SiO2. Створена скломатриця мала наступні показники:
пропускання на довжині хвилі τ(λ)1060= 91%, термостійкість більше 80 °С, та
хімічна стійкість, що відповідає категорії А1. Дослідженнями
кристалізаційної здатності скломатриці встановлено, що при 24-годинній
витримці у температурному діапазоні 650-810 °С має місце тільки плівкова
кристалізації. Наявність кристалічної плівки після тривалої термічної обробки
та відсутність об’ємної кристалізації скломатриці дозволяє прогнозувати її
технологічність при отриманні у виробничих умовах.
На основі результатів досліджень впливу барвників на спектральні
характеристики скломатриці було обрано систему Cr2O3-Mn2O3. Також було
виявлено негативний вплив на поглинальну дію у діапазоні 1000-1100 нм
оксиду феруму (ІІ), як невід’ємного домішку сировинних матеріалів. Для
зменшення цього впливу кварцовий пісок був заміщений кварцовою крупкою,
вміст домішкового заліза в якій на ступінь менший. Ретельні дослідження з
надання та регулювання спектральних характеристик в ІЧ-спектрі системою
барвників дозволили отримати стекла з необхідними спектральними
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характеристиками для вирішення варіаційних завдань. Також встановлено,
що використання термічної обробки скла дозволяє збільшувати коефіцієнт
пропускання на довжині хвилі 1060 нм на 5 % завдяки частковому переходу
оксиду феруму (ІІ) у трьохвалентний стан, а оксиду мангану (ІІІ) = у
двохвалентний. Додаткове покращення спектральних характеристик, а саме –
повне поглинання у діапазоні 900-950 нм можливе завдяки нанесенню
тонкоплівкових покриттів з α-Si. Також були відпрацьовані всі необхідні
технологічні параметри для отримання оптичного інфрачервоного скла у
масовому виробництві з високим відсотком виходу придатної продукції.
Таким чином, було отримано оптичне скло для виготовлення деталей, які
поглинають шумовий спектр та фільтрують проходження інфрачервоного
сигналу оптоелектронних систем необхідного рівня.
Подальшим перспективним напрямком досліджень є вивчення впливу
рідкоземельних металів на поглинальну дію в діапазоні 950-1000 нм
розробленого скла, а також дослідження люмінесцентних властивостей таких
стекол, що теоретично можуть підвищувати сигнал, який проходить крізь
фільтр з них.
Бугера М.Г.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Проведений аналіз світового досвіду розвитку складних технічних
систем (СТС) та організації науково-технічних досліджень показує, що
основні досягнення науки і техніки у кінцевому рахунку відображаються у
патентній інформації (патентах). Те, що зараз відображаються у патентах, в
найближчому майбутньому знаходить використання на практиці. І навпаки,
втілені на даний момент інженерні рішення були запатентовані раніше.
Патенти (Патентна інформація) дають можливість оцінити рівень
технічних систем та технічних рішень, є засобом моніторингу інновацій, є
життєво необхідною при плануванні науко-технічних досліджень та
подальшого розвитку СТС.
Одним із шляхів визначення вимог до параметрів перспективних
зразків СТС є використання методів прогнозування, які забезпечують
отримання науково обґрунтованих варіантів розвитку (залежностей зміни)
характеристик, показників стану СТС у часі і просторі (технічний рівень
зразка та рівень відповідності за призначенням). При вирішенні задачі
прогнозування параметрів СТС і прийняття рішень суттєвою проблемою є
кількість і якість обробки необхідної інформації. Джерелом інформації
можуть виступати патентні дослідження. Під час проведення патентних
досліджень СТС для прогнозування та опису оптимальних параметрів СТС
пропонується використати метод морфологічного аналізу.
140

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

Будь-яка цілісна технічна система, має чітку спрямованість принципів
дії і структуру, аналіз якої дозволяє морфологічно описати його будову і,
залежно від способу його застосування, мати можливість передбачати
розвиток його параметрів призначення.
Морфологічний аналіз застосовують для прогнозування можливого
врахування результатів фундаментальних досліджень та при формуванні
нових вимог до СТС шляхом отримання систематизованої інформації щодо
всіх можливих варіантів вирішення задачі. До основних переваг цього методу
треба віднести те, що він дозволяє визначити майбутні науково-технічні
досягнення. До недоліків можна віднести те, що цей метод потребує досвіду
розробників та знання ними структури проблеми. Він досить трудомісткий
для практичної реалізації через необхідність перебору множини варіантів.
Метод передбачає вирішення таких задач: формулювання проблеми; аналіз
параметрів;
побудова
“морфологічного
ящика”.
Наукова
задача
формулюється таким чином: на основі аналізу характеристичних параметрів
сучасних СТС та патентної інформації щодо СТС, сформувати вимоги до
оптимальних характеристичних параметрів СТС, що забезпечить відповідний
рівень розвитку складних технічних систем озброєння та військової техніки.
Для рішення поставленої задачі доцільно застосувати методичний
підхід який базується на використанні методу морфологічного аналізу.
Основними етапами такого підходу для прогнозування розвитку СТС слід
вважати вісім завдань:
1. Формулювання завдання і визначення сукупності СТС (класифікація
засобів за типовими принципами дії чи конструктивними ознаками),
необхідних для виконання заданих функцій;
2. Визначення морфологічних ознак СТС (істотних елементів, що визначають
його основні функції та зміна в яких призводить до створення нового виду
зразка СТС) ;
3. Розроблення морфологічної моделі (у вигляді згорнутої та розгорнутої
матриць), для кожної морфологічної ознаки визначаються всі можливі
альтернативні варіанти їх реалізації;
4. Визначення критерію оцінки ефективності різних варіантів реалізації
обраних характеристичних параметрів СТС;
5. Аналіз результатів моделювання. Виявлення зайвих складових
морфологічних ознак. Визначення морфологічних ознак СТС, які придатні
для пошуку нових варіантів технічних рішень зразків СТС;
6. Синтез можливих комбінацій станів обраних характеристичних параметрів,
що визначають структуру реалізації зразка СТС, шляхом вибору одного
елемента з кожного рядка морфологічної матриці та їх сполучення;
7. Виявлення та усунення комбінацій характеристичних параметрів, які не
описані в патентних документах та технічній літературі;
8. Оцінка ефективності нових комбінацій характеристичних параметрів
(провести порівняння) та відбір тих, що в подальшому доцільно розробляти.
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Даний методичний підхід дозволяє виявити: основні функції, можливі
альтернативні варіанти їх реалізації, оцінити ефективність різних варіантів,
здійснити синтез можливих характеристичних параметрів.
Вербний М.С.,
Носач Є.Л.,
Мішаков В.Ю.
Науково-виробниче підприємство «Метекол»
Слободяник В.А., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Будник М.М., д.т.н., с.н.с.
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ
СТВОРЕННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ
ВІТЧИЗНЯНОГО РЕАКТИВНОГО ПІХОТНОГО ВОГНЕМЕТУ
Потреба в даній розробці зумовлена необхідністю підготовки у стислі
терміни військовослужбовців для ефективного застосування нових, сучасних
засобів озброєння з мінімальними фінансовими затратами на таку підготовку.
Останнє особливо важливо, враховуючи, щ о вартість одного пострілу з
вогнемету РПВ-16 становить кілька десятків тисяч гривень, а для підготовки
вогнеметника необхідно зробити десятки пострілів.
Вогнемет є одним з ефективних та відносно дешевих засобів вогневого
ураження противника. На сьогодні тренажери для навчання операторів
вогнеметів в ЗСУ відсутні. Таким чином, створення тренажерів, здатних
максимально правдоподібно імітувати роботу вогнеметної зброї, має суттєву
практичну цінність. Це також актуально у зв'язку з агресією РФ на Сході
України та потребою налагодження ефективної військової протидії
російським окупаційним військам на лінії зіткнення.
Тренажер РПВ-16 є учбово-тренувальним засобом, призначеним для
навчання оператора та удосконалення практичних навиків використання
вогнемету в умовах навчального класу без використання боєприпасів, який
забезпечує:
1) теоретичну підготовку оператора (вивчення параметрів, характеристик,
складу, правил та прийомів використання),
2) удосконалення
навиків
пошуку,
виявлення,
розпізнавання,
супроводження та ураження імітованих цілей в різних умовах,
3) виконання імітованих пусків без витрати боєприпасів і ресурсу
вогнемету,
4) контроль та оцінку якості теоретичних знань та практичних навиків.
До складу тренажера входять: імітатор вогнемету, імітатор оптичного
прицілу, мультимедійний проектор, комп'ютер, проекційний екран,
програмне забезпечення, електронна БД (3D сцени, об'єкти, вправи, сценарії,
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результати), інфрачервона відеокамера для фіксації моменту пострілу та
координат лазерного імпульсу на екрані, акустична система. Імітатор
вогнемету включає в тому числі лазерний випромінювач, датчики положення
запобіжника та спускового крючка, акумулятор з індикацією рівня заряду,
пристрій визначення кута місця та азимуту імітатора в момент пострілу,
пристрої імітації світлових/димових ефектів пострілу та динамічного ефекту
вильоту макету боєприпасу.
Теоретичну підготовку здійснює інструктор за допомогою програми
«Програмно-методичний комплекс теоретичної підготовки й контролю знань
застосування вогнемету РПВ-16». Практичну підготовку здійснюють за
комп'ютерної програмою «Програмно-методичний комплекс формування
практичних навичок застосування РПВ-16». Результати контролю знань та
виконання вправ зі стрільби автоматично зберігаються в БД, виводяться на
екран ПК, друкуються, обчислюється оцінка їх виконання із помилками дій
оператора.
Умови застосування включають різні типи місцевості, різні
метеорологічні умови, вдень та вночі, влітку та взимку. Вправи охоплюють
розвідку цілей, підготовчі та навчальні стрільби згідно з «Курсом стрільб з
реактивного піхотного міномету РПВ-16» та іншими документами, які
регламентують правила його застосування, а також інші вправи, які може
створювати інструктор відповідно до задуму керівника навчання.
Отже, тренажер забезпечує підготовку військовослужбовців з метою
формування вмінь ефективного застосування вогнемету РПВ-16 для
ураження авто- та легкоброньованої техніки, інженерних споруд, у тому
числі бліндажів, дотів, блокпостів, з метою виведення їх з ладу та знищення
озброєння, військової техніки, боєприпасів, а також особового складу
противника, що перебувають у зазначеній техніці чи укріплених спорудах.
У підсумку, тренажер ґрунтується на сучасних рішеннях в галузі
інформаційних технологій, його застосування у військах повинно підвищити
якість, прискорити та здешевити процес бойової підготовки операторів
вогнеметів.
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Воробйов Ю.С. д.т.н., проф.,
Овчарова Н.Ю. к.т.н.,
Ольховський А.С.,
Скрицький М. О.
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ДІЇ
ЛОКАЛЬНИХ УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Багато об'єктів сучасної техніки знаходяться під дією ударних і
імпульсних навантажень. При впливі локальних ударних навантажень в них
виникає тривимірний динамічний напружено-деформований стан. Процеси
динамічного деформування протікають в пружно-пластичній стадії. При
цьому необхідно враховувати динамічні властивості матеріалу, які залежать
від деформацій і швидкостей деформацій. При інтенсивних ударних
навантаженнях виникають кінцеві деформації та переміщення. Тому аналіз
динамічного напружено-деформованого стану є актуальною і складною
проблемою. Вона вимагає побудови тривимірних математичних моделей, що
враховують всі особливості процесу швидкісної деформації.
Вирішення проблеми захисту цивільних і військових об'єктів включає
експериментальні дослідження динамічних властивостей матеріалів, чисельні
дослідження впливу ударних навантажень на відповідальні об'єкти сучасної
техніки і розробку заходів щодо зниження небезпеки динамічних
навантажень.
Експериментальні установки швидкісної деформації зразків дозволяють
визначити характеристики динамічних властивостей матеріалів. Ці
характеристики представлені у вигляді залежностей інтенсивності напружень
від інтенсивностей деформацій та швидкостей деформацій. Всі
характеристики можуть змінюватися в процесі деформування.
Проведено дослідження зміни в часі еквівалентних напружень при
ударних навантаженнях, що полегшує вибір матеріалу для захисних споруд.
Вплив ударних навантажень на захисні елементи виконується за допомогою
методу скінченних елементів на основі тривимірних моделей.
Проведено моделювання швидкісного деформування конструкцій з
урахуванням динамічних властивостей матеріалів та великих переміщень. З
урахуванням методу скінченних елементів проведені чисельні дослідження
динамічного напружено-деформованого стану елементів конструкцій
транспортних засобів та корпусів газотурбінних двигунів. Показано
використання багатошарових захисних елементів при впливі локальних
ударних навантажень.
Інтенсивність напружень при локальних ударних навантаженнях
швидко зменшується в просторі та в часі. Це дозволяє використовувати більш
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щільну сітку в області, де доцільно виконувати зазначені розрахунки. У
цьому випадку щільність сітки змінюється в десятки разів.
Захисні елементи з композитних матеріалів мають необхідну динамічну
міцність і меншу вагу, ніж стальні, хоча і мають більш великі переміщення.
Найбільшу ударну стійкість з розглянутих захисних елементів має
тришаровий елемент, що складається з тонких шарів титанового сплаву та
керамічного шару між ними. При високих швидкостях ударників, навіть якщо
в верхньому шарі є пошкодження, елемент зберігає свої захисні властивості.
Результати дозволяють дати практичні рекомендації щодо зниження
динамічних напружень і підвищення динамічної міцності елементів
відповідальних конструкцій.
Герасимов С.В., д.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
Атаманенко І.О.
Національна академія Національної гвардії України
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
На сьогодні проведення військових операцій вимагає ефективної роботи
засобів інформаційного забезпечення управління військами: засобів зв’язку,
автоматизації та управління підрозділами та зброєю. Без достовірної
інформації про підготовку та хід проведення операції складно сформулювати
цілі управління, правильно оцінити ситуацію, визначити проблеми,
спрогнозувати розвиток подій, підготувати управлінські рішення,
проконтролювати їх виконання. Достовірність і оперативність передачі
інформації та сигналів управління залежить від технічного стану системи
інформаційного забезпечення. Тобто, від своєчасного контролю технічного
системи інформаційного забезпечення управління військами.
Обґрунтовано, що розвиток системи інформаційного забезпечення
управління військами можливий за двома напрямами:
– забезпечення мінімальних витрат на експлуатацію при підвищенні
рівня якості та надійності функціонування;
– своєчасне виявлення відмов для реалізації потрібних рівнів стійкості
до відмов, потрібної надійності, скритності передачі інформації.
Контроль технічного стану системи інформаційного забезпечення
управління військами пропонується удосконалювати на:
– застосовуванні інформаційно-вимірювальних приладах високої
надійності з малими ваговими і габаритними розмірами;
– використання багатофункціональних приладів контролю для різних
однотипних радіоелектронних систем;
– підвищенні надійності програмно-апаратних засобів;
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– створенні ефективної структури управління етапами експлуатації
програмно-апаратних засобів.
Показано, що для забезпечення надійної та безаварійної експлуатації
системи інформаційного забезпечення управління військами необхідно:
– створити спеціалізовані інформаційно-вимірювальні прилади для
контролю основних характеристик програмно-апаратних засобів при
експлуатації на базі універсальної апаратури (приладів);
– підвищити рівень комплексної обробки даних від інформаційновимірювальних приладів для підвищення ефективності функціонування,
стійкості до відмов, рівня придатності до відновлення (ремонту).
Наведені
пропозиції
дозволять
підвищити
ефективність
функціонування системи інформаційного забезпечення управління військами
за рахунок збільшення достовірності та оперативності отримання інформації
про їх технічний стан.
Говорущенко Т.О.,
Лисенко С.М.,
Савенко О.С.
Хмельницький національний університет
BotGRABBER: СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ БОТ-МЕРЕЖ НА ОСНОВІ
МЕТОДУ ОПОРНИХ ВЕКТОРІВ
BotGRABBER представляє собою систему виявлення бот-мереж на базі
методу опорних векторів з можливістю застосування сценаріїв безпеки для
забезпечення резильєнтності корпоративних мереж в умовах кібератак.
Резильєнтність мережі забезпечується її динамічною адаптивною
реконфігурацією.
BotGRABBER - це багатовекторна система захисту, яка поєднує
хостовий та мережний підходи до виявлення кіберзагроз. Система дозволяє
не тільки виявляти кібератаки з боку бот-мереж, але й створювати необхідний
сценарій безпеки реконфігурації мережі відповідно до типу кібератак, що
виконуються виявленою бот-мережею.
Система виявлення ботмереж характеризується наступними ключовими
можливостями:
1. здатність виявляти найбільш відомі кібератаки з боку бот-мереж;
2. здатність виявляти бот-мережі, що використовують DNS методи
ухилення (cycling of IP mapping, "domain flax", "fast flax" and DNS-tunneling);
3. здатність до самоадаптивного застосування сценаріїв безпеки для
мітігації кібератак;
4. забезпечення резильєнтності корпоративних мереж у присутності
кібератак бот-мережами;
5. забезпечення багатовекторної захисту корпоративних мереж.
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Архітектура системи BotGRABBER представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архітектура системи BotGRABBER
Процес виявлення бот-мереж застосовує метод опорних векторі, а
класифікація вклює кілька ітерацій. На першій ітерації об'єкти класифікації
поділяються на два класи: шкідливий трафік і доброякісний трафік. Потім
класифікатори поділяють об'єкти на інші два класи, наприклад: шкідливий
трафік і трафіку бот-мережі типу spoofing. Наступні ітерації розділяють
шкідливий трафік і інші класи атак і так далі, поки всі вони не будуть
повністю розділені за типами.
Експериментальні результати різних класифікаторів методу опорних
векторів (SVM) виявили, що лінійний і поліноміальний класифікатори
забезпечують найгірший результат. Вони характеризуються низькими
показниками часу виконання, відстанню між гіперплощинами і загальною
точністю класифікації. Нелінійні класифікатори демонструють кращі
результати, де B-spline забезпечує більш оптимальні результати. Таким
чином, для експериментальних досліджень найбільш ефективним
класифікатором з використанням SVM був B- spline, оскільки він
забезпечував найбільшу відстань між гіперплощинами, найкоротший час
виявлення і найкращу точність класифікації, і використовувався як основний
механізм класифікації об’єктів в основі функціонування системи
BotGRABBER.
Результати експериментів з виявлення ботмереж представлені в табл. 1.
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Таблиця 1. Результати експериментів для різних класів атак бот-мереж

Експериментальні дослідження показали, що SVM здатні продукувати
точні результати класифікації. Впровадження методу опорних векорів у
структуру BotGRABBER, а також додавання нових атак бот-мереж дозволили
збільшити середню точність з 88,16% до 95,62% у порівнянні з попередньою
версією. Експерименти показали, що система здатна виявляти різні типи атак
ботмережами в діапазоні від 90,40% до 98,42%.
Головченко О.В.
Національний Університет Оборони України ім. Івана Черняховського
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АРТИЛЕРІЇ
З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЖИВУЧОСТІ В БОЮ
Досвід проведення антитерористичної операції на території Донецької
та Луганської областей (операції об’єднаних сил) вкотре підтвердив
значущість артилерії, як основного засобу вогневої підтримки механізованих
(мотопіхотних) підрозділів в бою. До 85 % втрат противника в ході
проведення антитерористичній операції на території Донецької та Луганської
областей були завдані саме підрозділами артилерії.
У той же час результати досліджень переконують, що рівень реальних
бойових можливостей артилерійських систем, представлених в бойовому
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складі сухопутних військ ЗС України, вже не в повною мірою відповідає
вимогам часу. Аналіз тенденцій розвитку артилерії та засобів боротьби з нею
провідних країн світу, висуває напрямки розвитку артилерійських систем, що
забезпечать їх живучість на полі бою, а саме:
1. Подальша модернізація існуючих і розробка нових артилерійських
систем шляхом:
- підвищення тактичної мобільності за рахунок створення самохідних
артилерійських систем на колісній базі;
- збільшення автономності ведення бойових дій за рахунок до
оснащення артилерійських систем сучасними засобами орієнтування,
засобами розвідки, навігації і топоприв’язки, наведення та управління;
- забезпечення можливості переходу артилерійських систем від
конфігурації маршу до стрільби (і навпаки) менш ніж за 1 хвилину;
- збільшення відстаней, що долаються артилерійською системою з
місця, за першу хвилину;
- забезпечення протидії до високоточної зброї та безпілотних літальних
апаратів;
- створення артилерійських систем, що матимуть не менше 45 пострілів
в боєкомплекті бойової платформи;
- збільшення показника максимальної дальності стрільби до 50-70 км;
- створення артилерійських систем з можливістю ведення вогню в
режимі "шквал вогню".
2. Об’єднання артилерійських систем з засобами розвідки, управління
та забезпечення в інтересах створення розвідувально-вогневих систем
(комплексів).
Гонтар М.О.,
Груздо I.В., к.т.н., доц.
Харківський національний університет радіоелектроніки
ПРОЗОРА СИСТЕМА ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ
ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
Сьогодення характеризується тим, що кожен день зростає кількість
новітніх технологічних розробок. Прогрес неодмінно впливає на сучасні
тенденції та бачення людей щодо того, як повинні виглядати звичні процеси.
Процеси які раніше потребували багато людського часу замінюються
цифровими сервісами, що в свою чергу дозволяють військовослужбовцям
спрощувати свою роботу.
Все більше людей стають соціально свідомими й прагнуть бути
корисними у суспільстві, від простої активності в інтернеті до волонтерської
допомоги, що цікавить в першу чергу молодь, студентів та небайдужих.
Швидкими темпами розвиваються й цифрові сервіси волонтерської допомоги,
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у наш час можна допомогти будь-кому незалежно від місця розташування,
новітні технології дозволяють людству комунікувати та допомагати іншим
людям відносно їх потреб.
Сучасні потреби суспільства сприяють провадженню прозорих систем,
яким можна було б довіряти. Прозорі системи дозволяють людям бачити куди
були перераховані їхні кошти, куди відправилась їх матеріальна допомога. На
даному етапі в Україні прозорі системи існують тільки у сфері державних
закупівель. Інші сфери теж потребують таких прозорих систем, при цьому
вони повинні бути незалежними від державних керуючих структур, щоб
знизити рівень корупції. Все це надасть змогу користувачу бути впевненим,
що його допомога надійшла до кінцевого отримувача.
Потреба ринку – надійна та прозора система волонтерської допомоги
військовослужбовцям. Система надає можливість небайдужим матеріально
допомагати захисникам держави, та бути впевненими, що допомога дійде до
кінцевого отримувача шляхом зворотного зв’язку та відображення повного
списку транзакцій.
Сервіс об’єднує безліч елементів між собою та надає розширений
функціонал тих, хто приймає матеріальну допомогу та вже далі розподіляє,
так і для тих, хто цю допомогу надає. Головною перевагою такої системи є
прозорість, що зумовлює користувачам точно бачити, що його допомога
надійшла до кінцевого отримувача.
Отже, основне призначення системи – донести та підтвердити, що
допомога користувача надійшла до необхідних людей та організацій.
Гончарук А.А., к.т.н., с.н.с.,
Оленєв В.М., к.військ.н., проф.,
Шлапак В.О., к.ф.-м.н., доц.,
Дідик В.О.,
Кондратенко О.І.
Одеська Військова академія
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ В ПРОВІДНИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
З метою підвищення можливостей окремого військовослужбовця при
виконанні ним бойових завдань існує необхідність проводити широкі
експериментально-теоретичні випробування у галузі стрілецької зброї.
Воєнні операції останніх десятиріч показали, що розвиток озброєння та
спорядження у відповідь на зміну тактичних прийомів, методів і способів
боротьби з іррегулярними підрозділами відбувся в напрямках підвищення
летальності, захисту, мобільності та ситуаційної поінформованості. Це
повністю відноситься і до всіх типів спорядження, яке варіюється від
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стрілецької зброї та відповідних боєприпасів і до всього екіпірування
військовослужбовця в цілому.
Розвиток індивідуальних комплексів стрілецької зброї здійснюється в
напрямку підвищення їхньої живучості, вогневої потужності та щільності
вогню, збільшення точності та купчастості стрільби, підвищення уражаючої
дії боєприпасів, зниження масогабаритних характеристик, простоти в
обслуговуванні та зручності при експлуатації. У цей час у програмах
розвитку індивідуальних комплексів стрілецької зброї країн НАТО нового
покоління зберігаються вироблені раніше тактико-технічні вимоги, а саме:
багатоцільове використання зброї за рахунок модульності конструкції;
забезпечення ведення розвідки, спостереження, виявлення і розпізнавання
цілі; забезпечення ефективного ураження одиночної або групової цілі;
цілодобовість, всепогодність та ефективна дія в умовах обмеженої видимості;
можливість супроводу цілі та корегування вогню; надійність і висока
технічна готовність у будь-яких умовах; забезпечення високої мобільності на
полі бою за рахунок невеликої маси і габаритів зброї.
Сучасні штурмові гвинтівки мають калібр, який на даному етапі
модернізації стрілецької зброї критикується військовими за недостатню
потужність дії боєприпаса у цілі. Це може бути усунуто збільшенням калібру
боєприпаса, але промисловість та військові спеціалісти лобіюють прийняття
на озброєння більш потужної стрілецької зброї калібрів 6,5-мм і 6,8-мм.
У США ведуться роботи з розробки патрона з оптимальними
характеристиками, що замінить 5,56-мм патрон. Як заміна також активно
просуваються інші патрони, наприклад 6,5-мм Grendel, який являє собою
оптимальний компроміс із поєднання балістичних якостей, уражаючої дії,
імпульсу віддачі та габаритів і маси боєприпасів, що займає нішу між
патронами 7,62-мм та 5,56-мм.
Американські військові хочуть одержати більш точний патрон, що
здатний доставити більшу кількість кінетичної енергії з коротких стволів і,
очевидно, патрон 6,5-мм являє собою реальну пропозицію з додатком у
вигляді полімерної гільзи, що дозволяє знизити масу в порівнянні зі
звичайними патронами. Імовірність влучення та імовірність нанесення травм
підвищується настільки, що для снайперських і штурмових гвинтівок, та
кулеметів значно підвищується загальна ймовірність ураження цілі.
Ураження, яке наноситься цілі кулею 6,5-мм, виправдовує всі недоліки,
пов'язані з переходом з калібру 5,56-мм на калібр 6,5-мм, у той же час куля
патрону калібру 6,5-мм за рахунок маси, реактивного імпульсу і бойового
заряду на кінцевій ділянці траєкторії в порівнянні з 5,56-мм і 7,62-мм більш
ефективна.
В якості однієї з перспективних моделей також розглядається 40-мм
напівавтоматичний гранатомет з лазерним далекоміром, електроннооптичним прицілом і керуючим мікрокомп'ютером. Розрахунки показують,
що при допустимому значенні віддачі в момент пострілу задана ефективність
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зброї може бути досягнута при масі гранати 100 - 150 г, діаметрі 20 - 25 мм і
початковій швидкості 115 - 155 м/с. Результати перевірки достовірності
розрахунків на дослідному зразку 40-мм напівавтоматичного гранатомета
фірми „Аероджет‟ , демонструють задану ефективність ураження групових
цілей при стрільбі на дальність 1000 м гранатами масою 140 г, що мають
початкову швидкість 152 м/с.
Основними напрямами розвитку стрілецької зброї та засобів ближнього
бою, як елементів бойового екіпірування солдата є: підвищення потужності
дії стрілецького озброєння при одночасному збереженні або зниженні маси
зброї шляхом модернізації пострілів; шляхом модернізації або збільшення
калібру пострілів; удосконалення прицільних пристроїв з метою збільшення
ситуаційної поінформованості бійця та забезпечення зручності застосування;
розробка універсальної стрілецької зброї зі змінними стволами та
елементами, що забезпечують виконання різнотипових бойових завдань з
метою досягнення принципово нового рівня бойової ефективності,
захищеності та автономності дій військовослужбовця на полі бою за рахунок
оснащення його бойовими і допоміжними системами нового покоління,
інтегрованими в єдиний комплекс.
Гребеник О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОСЛІДЖЕННЯ СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ
СПЕЦІАЛЬНИХ КОЛІСНИХ ШАСІ КОМПЛЕКСІВ ОЗБРОЄННЯ
До спеціальних колісних шасі (СКШ) відносяться повнопривідні шасі,
які створюються за тактико-технічним завданням замовника для монтування
та транспортування спеціальних установок та обладнання. СКШ є одним з
найбільших класів колісної військової автомобільної техніки, що
використовується у якості баз під зразки озброєння та військової техніки.
Особливо велике значення та широке застосування у Збройних Силах (ЗС)
отримали наступні СКШ: МАЗ-543, -543М, -7911, -7912; БАЗ-5937, -5939, 5921, -5922; -6944, -6950, -6953, -135МБ; ЗиЛ-135ЛМ, -135ЛМП; їх моделі та
модифікації. На їх базі змонтовано значну кількість комплексів озброєння:
реактивні системи залпового вогню, зенітні ракетні комплекси, тактичні
ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, берегові ракетні
комплекси, берегові артилерійські комплекси, комплекси безпілотної
повітряної розвідки, тощо.
Результати проведеного аналізу стану парку СКШ ЗС України свідчать
про відсутність на озброєнні зразків СКШ: модульної побудови,
уніфікованих, з підвищеною захищеністю та невиявленістю, з використанням
в їх конструкції елементів з сучасними (нетрадиційними) технічними
рішеннями.
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Аналіз основних тактико-технічних характеристик (ТТХ) СКШ
визначив, що зразки мають низькі показники максимальних швидкостей руху,
рухомості, напрацювання до капітальних ремонтів (ресурсу) та високі
показники витрати палива та масла (особливо експлуатаційні) через
використання застарілих силових установок (від бронетанкової техніки або
карбюраторної автомобільної) та складних конструкцій трансмісії.
За результатами аналізу нормативно-технічної документації (ГОСТ та
загальних технічних вимог ОТТ) щодо СКШ визначено, що існує ряд
недоліків: відсутні вимоги щодо створення уніфікованих сімейств,
модульності конструкції, нетрадиційних конструкцій трансмісій, конструкцій
основних вузлів та агрегатів; існують обмеження стосовно кількості осей,
навантаження на вісь. Однак висуваються й перспективні вимого щодо
стандартизації і уніфікації, а також живучості і стійкості до зовнішніх
впливів, яким не відповідають існуючі на озброєнні ЗС України СКШ.
Проведений аналіз стану науково-методичного апарату дослідження
перспективних СКШ показав, що теорія і методи розрахунку багатовісних
машин направлені на удосконалення компоновки і конструкції, та
підвищення експлуатаційних показників і ТТХ вже існуючих зразків СКШ. В
їх основу покладено принцип симетричного розвитку, який полягає у
порівняльній оцінці СКШ близької вантажопідйомності з метою збереження
паритету або забезпечення переваги ТТХ над зразками СКШ провідних країн
світу. Вони дозволяють проводити розрахунок конструкції, оцінку
компоновок зразків та конструктивних рішень, проводити розрахунки та
прогнозування параметрів експлуатаційних властивостей. Однак існує і ряд
значних недоліків: положення існуючої теорії орієнтовані на використання
традиційних для машинобудування технічних рішень; неможливість
врахування значної кількості внутрішніх та зовнішніх факторів пов’язаних з
умовами використання СКШ комплексів озброєння у сучасних воєнних
конфліктах; теорія направлена на ускладнення конструкції СКШ, в той час як
можливості людини (механіка водія) обмежені і не дозволяють забезпечити
необхідної якості керування (реалізації всіх закладених в конструкцію
машини технічних можливостей), а теоретичні основи загальної системи
автоматизованого управління СКШ існуючою теорією сформульовані лише у
загальному вигляді; дослідження по окремим розділам теорії носить
причинно-послідовний характер; використання існуючої методологічної
основи (аналізу) веде до поглиблення лише окремих питань теорії, але не
дозволяє обґрунтувати оптимальні комплексні характеристики та параметри
СКШ, їх вузлів та агрегатів.
Враховуючи вищезазначені висновки за результатами проведених
аналізів:
сформульовано протиріччя на практиці між неможливістю забезпечення
необхідного рівня ефективності СКШ шляхом удосконалення ТТХ існуючих
зразків, з одного боку, та гострою необхідністю її підвищення, з іншого, а
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також протиріччя в теорії між недосконалістю існуючої теорії синтезу СКШ,
з одного боку, і необхідністю отримання теоретичних знань для визначення
вимог до перспективних зразків СКШ, що підвищить ефективність їх
функціонування, з іншого;
поставлено науково-прикладну проблему, яка полягає в необхідності
вирішення протиріччя між сучасними вимогами до рівня ефективності
функціонування СКШ та досягнутим рівнем розвитку теоретичних основ їх
дослідження;
визначено мету дослідження з розвитку методологічних основ і
науково-методичного
апарату
структурно-параметричного
синтезу
перспективних СКШ;
сформульовано предмет і об’єкт дослідження, окреслено область
дослідження та поставлено задачі дослідження.
Таким чином, за результатами проведених аналізів стану парку СКШ
ЗС України, основних ТТХ, аналізу нормативно-технічної документації та
науково-методичного
апарату
дослідження
перспективних
СКШ
сформульовано протиріччя на практиці та в теорії, поставлено науковоприкладну проблему, визначено мету, сформульовано предмет та об’єкт,
окреслено область та поставлено задачі дослідження.
Грубель М.Г., к.т.н., доц.,
Крайник Л.В., д.т.н., проф.
Національна академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОПОРНОЇ ПРОХІДНОСТІ
ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Розроблення військової автомобільної техніки (ВАТ) нового покоління
для потреб Збройних Сил (ЗС) України є пріоритетним завданням, яке з
одного боку продиктоване необхідністю оновлення парку ВАТ для успішного
ведення війни на сході держави, з іншого боку – переходом країнами блоку
НАТО, Китаю та Росії на нові зразки ВАТ, що відповідають вимогам
сучасних воєнних конфліктів. Набутий українськими військовими досвід
дозволяє зробити висновок, що існуючі зразки ВАТ радянського виробництва
не відповідають вимогам сучасності.
Однією із важливих експлуатаційних характеристик ВАТ є її прохідність.
Відомо, що зміна конструктивних параметрів зразка ВАТ для підвищення
прохідності може привести до зниження його експлуатаційних характеристик
на автомобільних дорогах. Важливою та актуальною складовою розроблення
перспективної ВАТ є вибір оптимальних конструктивних параметрів, які
дозволять її використовувати з максимальною ефективністю дорогами
загального користування і на місцевості.
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Існуючі підходи з оцінки прохідності колісної ВАТ дозволяють на
достатньому рівні досліджувати питання її руху твердими опорними
поверхнями. Поряд з тим більшість реальних опорних поверхонь є нерівними
і мають різні фізико-механічні властивості, як за протяжністю так і за порами
року. Процеси взаємодії колісної ВАТ з деформованими опорними
поверхнями є значно складнішими і досліджені недостатньо. Тому
удосконалення методології оцінки прохідності колісної ВАТ є актуальною
проблемою, вирішення якої дозволить підвищити ефективність її
використання для потреб ЗС України за умов неоднорідності ґрунтів,
нерівних деформованих опорних поверхонь.
Крім того в Україні склалась парадоксальна ситуація, коли в умовах війни
з Росією і затвердженій на законодавчому рівні стратегічній меті вступу до
НАТО чинними залишаються вимоги нормативних документів, що
розроблені у 70-80 рр. минулого століття. Ці вимоги вже змінені у Росії , як
за результатами розвитку ВАТ і тактико-технічних вимог до них так і за
досвідом сучасних воєнних конфліктів. Крім того вони не достатньо
відповідають вимогам, що висуваються до колісної ВАТ країн блоку НАТО.
Під час досліджень проведено порівняльний аналіз відомих досліджень і
науково-методичних підходів з оцінки прохідності повноприводних
автомобілів в умовах бездоріжжя. За результатами аналізу визначено, що
існуюча методологія оцінки прохідності ґрунтується на традиційних з часів
СРСР принципах та підходах, що за показниками і критеріями оцінки не
достатньо відповідають підходам, прийнятим у НАТО. Поряд з тим базові
принципи теорії руху автомобіля, що прийняті у Росії та країнах НАТО є
спільними. Суттєві відмінності зазначених методологій оцінки прохідності
починаються з різних показників опорно-зчіпних характеристик поверхні
руху. Підходи в країнах НАТО ґрунтуються на використанні конусного
індексу СІ (англ. Сone index) як показника несучої здатності опорних
поверхонь. На підставі виконаного порівняльного аналізу зазначених підходів
опрацьовано засади оцінки прохідності ВАТ.
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Гурнович А.В., д.т.н. с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИРІШЕННЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ
ЗОВНІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ З ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ОПОРУ
ПОВІТРЯ ПОЛЬОТУ КУЛІ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ
Вирішення оберненої задачі зовнішньої балістики відноситься до класу
найбільш складних завдань. Її вирішення пов’язано із значними труднощами,
що визначаються нелінійною задачею Нерідко, при вирішенні даних задач,
пошук рішення виконується методом зближення. Використання такого роду
зближень приводить до деяких, іноді значних, відмінностей результату від
експериментальних даних. У зв'язку з цим, найбільш точним, при рішенні
даної задачі, вважається ресурсномісткий метод багаторазового чисельного
рішення прямої задачі зовнішньої балістики.
Експериментальні (зовнішньо-траєкторні) методи визначення функції
опору повітря базуються на вимірюванні швидкості польоту снаряда, що
вимірюється на траєкторії польоту кулі з певною дискретністю. Основними
недоліками існуючих методів є:
виникання великих похибок замірів при малих швидкостях снарядів
(внаслідок незначного опору повітря) та неможливість збільшення бази
вимірювання внаслідок різкого падіння траєкторії польоту;
необхідність виконання великого обсягу робіт з підготовки вимірювань
та використання складного спеціалізованого обладнання.
Отже, актуальним завданням з визначення функції опору повітря
польоту кулі є формування експериментально-теоретичного підходу щодо
визначення функції опору повітря польоту снаряда без використання
спеціалізованого обладнання.
Альтернативний підхід рішення даної задачі ґрунтується на зворотному
рішенні системи з чотирьох диференційних рівнянь першого порядку, що
описує рух кулі у повітрі як рух твердого тіла.
Підхід, що пропонується, дозволяє з достатньою точністю вирішувати
зворотну задачу зовнішньої балістики з мінімумом наближень. Точність
визначення закону опору повітря в першу чергу забезпечується за рахунок
використання у якості вихідних даних експериментальних значень стрільб.
Для отримання вихідних даних немає потреби використовувати
додаткове обладнання для здійснення зовнішньо-траєкторних вимірювань. До
того ж їх недоліком є неможливість отримання характеристик снаряда на
кінцевих ділянках траєкторії, що призводить до необхідності використання
додаткового радіолокаційного устаткування на балістичній трасі.
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Давидовський Л.С., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКІПАЖ ТА ДЕСАНТ
БОЙОВОЇ МАШИНИ ПРИ ПІДРИВІ
Сидіння новітніх вітчизняних зразків бойових броньованих машин
(ББМ) не враховують реакцію організму людини на дію вибухового
навантаження, так як основу напрацювань становлять застарілі стандарти, що
не відповідають сучасним вимогам.
Основну роль в мінімізації травм екіпажу відіграє не конструкція
сидінь, а встановлення в місцях їх кріплення енергопоглинаючих елементів
(ЕПЕ), які виконують цільову функцію роботи протимінного сидіння шляхом
дисипації енергії вибуху. Запропоновано модель сидіння, що передбачає
монтаж двох ЕПЕ у вигляді крашбоксів, які призначені для поглинання
енергії удару, спрямованої вздовж осі елемента, шляхом множинної
деформації в передбаченій послідовності.
Для оцінки травмування людини при вертикальних навантаженнях
використовувався комплексний критерій DRI (англ. Dynamic Response Index)
- індекс динамічної реакції хребта по вертикальній осі. В дослідженні хребет
людини розглядався як механічна система, що складається з маси, демпфера і
пружного елемента. Граничнодопустиме значення DRІ≤17,7, що відповідає
ймовірності травмування 10%, при чому вертикальне прискорення, що
відповідає цьому значенню становить не >14,5g.
Адаптувати роботу ЕПЕ під конкретні умови навантаження в
залежності від потужності вибуху і маси ББМ, щоб не допустити
перевищення критичних значень навантаження, вдалося за допомогою
інтегрованого програмно-модельного комплексу LS-Dyna, який дозволяє
провести динамічний аналіз підриву ББМ.
Розроблена математична модель з використанням явного методу
скінченних елементів, реалізована в програмному комплексі LS DYNA
дозволила оцінити динамічну реакцію системи “людина-сидіння”,
враховувати тип, форму, кількість вибухової речовини, функцію дисипації
енергії вибуху конструкцією ББМ, виявити місця акумуляції ударної хвилі та
концентрації полів напружень на корпусі та вжити заходів щодо їх
підсилення на етапі проектування.
Для визначення навантаження в місцях кріплення сидінь проведено
числовий експеримент підриву багатоцільового тактичного автомобіля
"КОЗАК". Адекватність розробленої числової математичної моделі оцінена
шляхом порівняння результатів розрахунку з натурним експериментом
зразка, при цьому відносна похибка становила 8,5 %. Пікове прискорення при
підриві становило 28,5g і час його дії 1,8 мс, а розрахункове 31g за 1,5мс.
СЕКЦІЯ 1 157

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

За допомогою запропонованого підходу, вдалося зменшити
навантаження екіпажу при підриві бронеавтомобіля “КОЗАК” на заряді
вибухової речовини масою 6 кг з 62g до 12g, тобто в 5 разів порівняно з
штатним сидінням, що зводить до мінімуму ймовірність травмування
екіпажу. А при підриві на 8 кг ВР з 90g до 13g, що відповідає ймовірності
травмування хребта менше 10 % відповідно до гранично допустимих значень
навантаження організму людини.
Проведена робота є вирішенням актуального і важливого науковопрактичного завдання, яке полягає у підвищенні захищеності екіпажів
бойових машин шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкції
протимінного сидіння, оцінці вибухового навантаження екіпажу,
сформульованого і вирішеного як математичне завдання механіки та впливу
параметрів енергопоглинаючого елемента на ймовірність та ступінь тяжкості
травмування екіпажу при підриві бойової машини.
Довгополий А. С., д.т.н., проф.
Гусляков О. М., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ України
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОСНАЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІТЧИЗНЯНИМИ НАЗЕМНИМИ
РОБОТИЗОВАНИМИ КОМПЛЕКСАМИ
Загальносвітова тенденція ведення бойових дій полягає в інтенсивному
нарощуванні роботизованих (автономних) систем озброєнь у повітрі, на землі
та на морі. Збройними силами (ЗС) США, РФ, Китаю, Ізраїлю й інших країн
розроблені стратегічні плани застосування роботизованих систем в бойових і
гуманітарних операціях. Передумовами успіхів цих країн в створенні
наземних роботизованих комплексів (НРК) є прийняті відповідні Концепції,
“дорожні карти” та державні цільові Програми розвитку НРК, створення
Головних центрів розвитку НРК, а також фінансування НДР та ДКР зі
створення НРК військового призначення з оборонних бюджетів цих країн.
Для реалізації цих заходів задіяні наукові та виробничі організації всіх форм
власності, створена інфраструктура для випробувань, розроблені стратегічні
плани оснащення ЗС НРК.
Україна суттєво відстає від країн-лідерів у сфері створення та
застосування НРК. Створення НРК в Україні ведеться за обігові кошти
підприємств і наукових організацій в основному недержавної форми
власності. Дослідні і макетні зразки НРК, створені підприємствами за власні
кошти, не відповідають існуючим вимогам з боку МО України та рівню
закордонних зразків-аналогів.
Концептуальні основи оснащення підрозділів ЗС України НРК
передбачають проведення досліджень та виконання заходів щодо:
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стратегічного планування проблем розвитку НРК; визначення необхідної
потреби НРК для ЗС України, форм і способів їх застосування; визначення
кількісних та якісних показників застосування НРК; проведення тендерів на
розроблення та закупівлю вітчизняних та іноземних НРК; організації
кооперації вітчизняних і закордонних підприємств та установ; розроблення та
виробництво вітчизняних НРК з використанням іноземних комплектуючих;
налагодження ліцензійного виробництва та офсетних програм НРК в Україні;
створення вертикалі органів управління в МОУ, ЗС України, що опікуються
розвитком і застосуванням НРК, включаючи наукові організації
промисловості, МО та ЗС України, НАН України та МОН України;
розроблення програмних документів розвитку НРК та оснащення ними ЗС;
забезпечення фінансування НДР і ДКР; створення системи підготовки
фахівців за спеціальністю “робототехніка” у вищих навчальних закладах
МОН України та МО України.
Довгополий А.С., д.т.н., проф.,
Сенаторов В.М., к.т.н., доцент,
Гусляков О.М., к.т.н.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
Гречухін М.Є.
Limpid Armor Inc.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У
ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ В УКРАЇНІ
Доповнена реальність (ДР) – технологія суміщення графічної, текстової,
растрової інформації з картиною спостерігаємого простору в реальному часі.
Саме синергія обчислювальних пристроїв з картиною реального простору і
відрізняє цю технологію від віртуальної.
Як свідчать останні міжнародні виставки озброєння та військової техніки
(ОВТ), технологія ДР знаходить усе ширше використання у військовій техніці
розвинених держав. Не кажучи вже про авіацію, де ця технологія була
використана вперше (при створенні авіаційних стрілкових прицілів,
пілотажно-прицільних індикаторів, нашоломних систем цілевказування),
технології ДР просуваються в інші роди військ. В сухопутні війська:
нашоломні системи кругового огляду для екіпажів бойових броньованих
машин; надання бійцю в ході бойових дій необхідної інформації зі штабу або
розвідувального пункту в on-line режимі; підсвічування цілей і відображення
місця знаходження бійця на мапі, а при комплексуванні з лазером – надання
інформації про відстань до цілі; ідентифікація приналежності об'єктів через
прилад нічного бачення, коли в знаряддя бійця входить інфрачервона мітка;
інтегрування в окуляр оптичного приладу додаткової інформації про
тактичну обстановку у вигляді стандартих умовних символів. В спеціальні
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війська: тренування бійців, відпрацювання тактичних прийомів при
плануванні і проведенні спеціальних операцій; приховане прицілювання. При
створенні тренажерів для відпрацювання навичок водіння важкої
бронетехніки, літальних апаратів; тренування парашутистів, коли на
нашоломний індикатор виводиться зображення рельєфу місцевості і таке ін.
Сьогодні в Україні застосування технології ДР обмежується авіацією
(нашоломні системи цілевказування, авіаційні стрілкові приціли, розробник
КП СПБ «Арсенал»), оскільки система кругового огляду для бронетехніки
фірми LimpidArmor ще не в повній мірі оцінена військовими спеціалістами.
Вцілому, широке застосування Збройними силами будь-якої держави ОВТ
на базі технології ДР значно підвищить бойову ефективність за рахунок
покращення ситуаційної обізнаності військового в реальному часі, а також
спроможність прийняття на її основі виваженого рішення при веденні
бойових дій. Тому, на наш погляд, впровадження технології ДР у
виробництво ОВТ в Україні має стати приорітетним напрямом досліджень,
якими опікується Міністерство оборони України.
Автори вважаєть доцільним створити Координаційну Раду для
опрацювання технології ДР в інтересах Збройних сил України. До Ради мають
увійти представники МО України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ), НАНУ (інститут фізики),
МОН (НТУУ «КПІ», КНУ ім. Тараса Шевченка), КП СПБ «Арсенал», Limpid
Armor Inc., RPA.UA та інші зацікавлені організації.
Дорофєєв М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РІШЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ РУХУ
АРТИЛЕРІЙСЬКОГО БОЄПРИПАСУ
Однією з актуальних задач сучасної навігації елементів системи
високоточної зброї, а саме - артилерійських боєприпасів (звичайних
осколково-фугасних
снарядів
калібру
122-203мм),
що
оснащені
"інтелектуальними" підривниками, які мають декілька установок
спрацювання та власну систему, що використовує для наведення і корекції
траєкторії дані космічної радіонавігаційної системи (КРНС), є задача
підвищення точності визначення координат. Ця задача може бути вирішена
шляхом застосування різних варіацій комплексування навігаційних систем.
Одним з варіантів рішення практичної нелінійної задачі аналізу руху
артилерійського боєприпасу є комплексування поєднання GPS - навігації з
рекурсивним фільтром Калмана, який оцінює точність за допомогою
неповних та вимірів, що мають шуми. Схему корекції з алгоритмом
оцінювання доцільно застосовувати в умовах корекції інерціальної
навігаційної системи (ІНС) від зовнішнього датчика навігаційної інформації.
В якості алгоритму оцінювання застосовувати різні модифікації лінійного
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фільтру Калмана, а для високоточної корекції - модифікації нелінійного
фільтру Калмана (НФК).
На даний час за кордоном має місце розвиток два основні напрями
досліджень: вивчення та аналіз теорії Байєса та застосування сучасних
еволюційних алгоритмів, а саме нейронних мереж, підходу самоорганізації та
їх комбінації для модифікації традиційних фільтрів Калмана. Виходячи з
аналізу робіт фахівців за даним питанням можна зробити висновок, що прямі
модифікації фільтру Калмана - адаптивні алгоритми - досить ефективно
працюють при відсутності достовірної апріорної інформації щодо вхідного
шуму, а також в умовах недостовірної інформації щодо вхідного та
вимірювального шуму.
Здійснення високоточної корекції навігаційної інформації вимагає
більш точного опису значень похибок ІНС, а саме нелінійну модель та,
відповідно, НФК. Практично, апріорні нелінійні моделі похибок ІНС
неадекватні реальним процесам, тому реалізація НФК для корекції ІНС має
певні труднощі.
Найбільш повно врахувати всі особливості характеру змін похибок
навігаційної інформації та, що особливо важливо, конкретної навігаційної
системи в умовах кожного конкретного руху траєкторією можна шляхом
побудови нелінійної моделі за допомогою еволюційних алгоритмів
(наприклад, генетичний).
Таким чином, рішення практичної нелінійної задачі аналізу руху
артилерійського боєприпасу при визначення координат шляхом застосування
різних варіацій комплексування навігаційних систем (поєднання GPS –
навігації з модифікаціями традиційних фільтрів Калмана) дає можливість
створення необхідних моделей функціонування багатофункціонального
підривника, що в свою чергу, може бути використано у розвитку
артилерійського озброєння Збройних Сил України.
Заплішна А.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БРОНЬОВАНИХ СТАЛЕЙ
ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА ДО ПРОТИМІННОГО ЗАХИСТУ
БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН
Від початку Збройного конфлікту на сході України необхідність
оновлення парку і бойових броньованих машин (ББМ), що знаходяться на
озброєнні ЗСУ набула актуальності. Переважну кількість нових зразків ББМ,
що надходять у війська розроблено та виготовлено на державних та
приватних підприємствах України.
Старіння виробничої бази, втрата кваліфікованих кадрів за часи
відсутності держфінансування нових розробок у військовій сфері, відсутність
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необхідного досвіду у низки підприємств, переорієнтованих на виробництво
військової техніки. Обумовлюють чисельні випадки виявлених дефектів у
ході випробувань та експлуатації нових вітчизняних бойових броньованих
машин, особливо гостро ця проблема стосується бойових броньованих машин
легкої категорії за масою, бронекорпуси яких являть собою зварні просторові
тонколистові конструкції, що складаються з зовнішніх панелей,виготовлених
з легованих броньованих сталей, з’єднаних між собою та з внутрішнім
силовим каркасом. Виникнення тріщиноподібних дефектів на зварних броне
корпусах ББМ призводить до різкого зростання імовірності ураження
екіпажу, що безумовно недопустимо.
Суттєві зміни характеру збройної боротьби обумовлюють необхідність
оснащення підрозділів Збройних Сил України перспективними зразками
бойових броньованих машин з підвищеним рівнем їх протимінного захисту.
Ґрунтуючись на результати проведеного аналізу проблем виготовлення
зварних бронекорпусів вітчизняних бойових броньованих машин,
дослідження структури та властивостей зварних з’єднань броньованих сталей
закордонного виробництва, виборі та обґрунтування критеріїв оцінки рівня
протимінного захисту з урахуванням сучасних медико-технічних вимог,
розробленій математичній моделі стійкості зварних з’єднань у конструкції
бойової броньованої машини розроблено розрахункову та експериментальну
методику оцінки стійкості корпусів бойових броньованих машин з
урахуванням зварних з’єднань та рекомендації щодо електродугового
зварювання катаних сталей високої твердості при виготовленні корпусів
бойових броньованих машин з броньованих сталей іноземного виробництва.
Практична значимість дослідження полягає в провадженні результатів
на підприємствах промисловості для покращення процесу зварювання
корпусів бойових броньованих машин та подальших наукових дослідженнях
при розробці тактико-технічних завдань на дослідно-конструкторські роботи
та їх науково-технічному супроводженні зі створення нових зразків бойових
броньованих машин або модернізації існуючих для Збройних Сил України.
Зінько Р.В., к.т.н., доц.
Національний Університет «Львівська Політехніка»
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЙ МОБІЛЬНИХ БОЙОВИХ РОБОТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Досвід сучасних військових конфліктів показав, що значну роль у
стримуванні вогневих засобів супротивника починають відігравати
автоматизовані і роботизовані засоби ведення вогню, зокрема мобільні бойові
роботи (МБР). МБР – це наземний автономний дистанційно керований
рухомий вогневий засіб ближнього бою, що реалізує принцип «бачу-стріляю»
на основі прийняття рішення людиною-оператором. Серед таких бойових
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властивостей МБР як вогнева потужність, захищеність і маневреність на
перше місце за важливістю висунулася його вогнева потужність, тобто
здатність вражати різні цілі.
Опишемо ефективність застосування МБР з використанням теорії
масового обслуговування. Підрозділ МБР будемо вважати системою масового
обслуговування (СМО) з відмовами в обслуговуванні, яка виконує заявки по
знищенню цілей. За ознаками таку СМО можна віднести до класу систем з
чергою (цілей більше, ніж роботів в підрозділі, цілі на полі бою не зникають,
а чекають своєї черги на знищення). Ціль обслуговується МБР, який щойно
звільнився. Час очікування обслуговування цілі є обмеженим, а
обслуговування цілі не є пріоритетним, тобто випадковим. Хоча в деяких
випадках слід розглядати випадки пріоритетності. СМО належить до
відкритих – потік заявок не залежить від стану самої СМО (скільки МБР
зайняті).
При дослідженнях визначалися: абсолютна пропускна спроможність
(ефективність) МБР як військового підрозділу, тобто середнє число цілей, що
знищуються в одиницю часу; відносна пропускна спроможність
(ефективність) МБР, або середня частка вхідних цілей, що обслуговуються
системою – будуть підлягати удару; вірогідність відмови, або того, що ціль в
бойовому зіткненні не буде знищеною; середнє число задіяних МБР.
Для розрахунків приймалося два варіанти: кількість МБР у складі
військового підрозділу три і п’ять машин. Розглядалися різні вихідні
параметри для розрахунку. Передбачалося також, що виявлена ціль не
знищується (дістає відмову), якщо у момент виявлення усі МРБ підрозділу
зайняті.
На основі проведених досліджень були окреслені межі можливого
застосування групи МБР як військового підрозділу. Визначено
завантаженість кожної машини і, відповідно, ефективність підрозділу в
цілому. На основі проведеного аналізу прораховано варіанти підвищення
ефективності застосування машин і військового підрозділу в цілому.
Зонь Р.П
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ВІДМОВ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
По проблемі стандартизації радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО)
та електронної компонентної бази (ЕКБ) у Міністерстві оборони України
питання не порушувалося з початку незалежності, хоча даний напрямок
дослідження є важливим елементом військово-технічної політики, яку
повинне проводити Міністерство оборони України в області підвищення
якості, бойових можливостей та ефективності застосування, шляхом
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створення системи військових нормативних документів, які регламентують
вимоги по уніфікації, надійності та стійкості радіоелектронної апаратури
військового призначення (РЕА ВП), ЕКБ та матеріалів до зовнішніх факторів,
які впливають, а також методів забезпечення та контролю якості ЕКБ та
матеріалів.
На теперішній час велике значення має розроблення та удосконалення
методології забезпечення надійності (безвідмовності, напрацювання на
відмову, ремонтопридатності, довговічності та збереження) РЕА ВП та
комплектуючих її ЕКБ.
Необхідне створення структури перед якою буде поставлене завдання
дослідження надійності та аналізу причин відмов РЕА ВП, яка
використовується у всіх видах Збройних Сил України та родах військ на всіх
стадіях їх життєвого циклу, а також глибокого аналізу причин відмов та
дефектів ЕКБ. В подальшому зазначена структура повинна стати одним із
науково-методичним та організаційним центром розвитку теорії та практики
забезпечення надійності РЕА ВП та комплектуючою її ЕКБ. Також у цій
структурі повинні розробити методологію та методи проведення робіт по
дослідженню надійності та аналізу причин відмов апаратури та ЕКБ у
відповідності до змін схемотехніки, конструкції апаратури та технології її
виготовлення. З метою усунення суперечень між підприємствамирозробниками та виробниками апаратури та підприємствами-розробниками і
виробниками ЕКБ по методам та методикам щодо аналізу причин відмов РЕА
ВП та ЕКБ необхідно створити, єдину систему аналізу відмовлень РЕА ВП та
ЕКБ що складаються із галузевих відділів аналізу відмов на чолі з
”Міжвідомчим відділом дослідження надійності та аналізу відмов РЕА ВП та
комплектуючих її ЕКБ“
Зюкін В.Ф., к.т.н., с.н.с.,
Трофимов І.М., к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.
Кожедуба
РОЗРАХУНОК РУБЕЖІВ ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ РЛС РТВ НА
РАКЕТОНЕБЕЗПЕЧНИХ НАПРЯМКАХ
Під рубежем радіолокаційного виявлення розуміється положення
умовної поверхні в повітряному просторі, з виходом на яку повітряних цілей
вони виявляються РЛС (і супроводжуються, з урахуванням швидкості руху) із
заданими показниками, а також забезпечується отримання про цілі іншої
необхідної інформації. Видалення рубежів, що залежать від сукупності
факторів, в тому числі - від характеру дій повітряного противника (тип,
швидкість і висота, напрямок і режими польотів засобів нападу, варіанти
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впливу завад), є важливими показниками, що визначають інформаційні
можливості окремих РЛС і угруповань РТВ.
Методика розрахунку рубежів виявлення розглядається стосовно до
класу високошвидкісних маловисотних (що здійснюють політ з огинанням
рельєфу місцевості) літальних апаратів (крилатих ракет), ехо-сигнали яких в
РЛС спостерігаються на фоні заважаючих віддзеркалень від підстилаючої
поверхні, гідрометеорів і цілеподібних віддзеркалень типу "янгел-ехо".
Передбачається, що траєкторії цілей, що входять в зону виявлення РЛС з
ракетонебезпечного напряму, визначаються з урахуванням рельєфу
місцевості; параметри РЛС, характеристики завад і зони виявлення (у
“традиційному” розумінні дальності виявлення) відомі.
Рубіж виявлення цілей, що діють з конкретного напрямку, визначається
сукупністю точок, що характеризують так звану “граничну дальність
виявлення” (або супроводу) і розпізнавання окремих цілей. Під
розпізнаванням розуміється, наприклад, оцінка параметрів руху цілі з якістю,
достатньою для надійного розрізнення відміток цілей на тлі завад типу
“янгел-ехо”. Гранична дальність (що детально розглядається у відомих
роботах) визначається як середнє значення дальності вперше виявленої
відмітки (або групи відміток) цілі, яка наближається до РЛС при заданій
швидкості руху. Оцінюється також збільшення граничної дальності за
рахунок підпорогової (багатопорогової) обробки, мультірадарної обробки
сигналів декількох РЛС в угрупованні РТВ.
Розрахунок граничної дальності виявлення (супроводу) дозволяє
врахувати ефект послідовного спостереження в РЛС всіх відміток цілі з
урахуванням її швидкості, тоді як часто використовуване (“традиційне”)
поняття максимальної дальності виявлення характеризує результат лише
одноразової взаємодії РЛС з ціллю без урахування швидкості, що може
привести до отримання некоректних оцінок.
Каніщев В.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОВОДЧІ РОБОТИ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ
СЕРЕДНІХ І КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТАХ
При виконанні відновлювального, середнього чи капітального ремонту
зразка озброєння та військової техніки (ОВТ), проводяться наступні роботи:
дефектація, усунення бойових пошкоджень, відновлення працездатності,
доводчі роботи та випробування. Доводчі роботи виконуються на кінцевому
етапі ремонту. З метою виявлення і усунення прихованих дефектів об’єкт
ремонту функціонує протягом встановленого напрацювання в умовах і
режимах близьких до експлуатаційних.
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Протягом періоду проведення доводчих робіт проводиться приробіток
складових частин зразка ОВТ, виявлення і поступове усунення прихованих
дефектів, при цьому підвищується безвідмовність складових частин зразка
ОВТ. Період приробітку зразка ОВТ вважається закінченим, коли величина
параметра потоку відмов досягне потрібного для експлуатації зразка ОВТ
рівня.
Один з ефективних способів виявлення прихованих дефектів проведення на ремонтних підприємствах технологічного прогону бойових
зразків ОВТ з усуненими бойовими пошкодженнями і відновленою
працездатністю, в умовах близьких до реальної експлуатації чи більш важких.
Після завершення приробітку повинна бути забезпечена експлуатація зразка
ОВТ протягом встановленого терміну, який значно менший доремонтного,
міжремонтного чи після ремонтного терміну служби. Для виявлення
прихованих дефектів виробів і причин їх виникнення, підприємства
організовують проведення технологічного прогону, який представляє собою
спеціальні випробування. Технологічний прогін, як правило, є складовою
частиною технологічного процесу ремонту за технічним станом і охоплює всі
відновлювальні вироби.
При відновлювальному, середньому чи капітальному ремонтах зразків
ОВТ виявляються приховані дефекти, які були не виявленні при усунені
бойових пошкоджень, чи дефекти, що з'явилися при виконанні ремонтних
операцій в зразках ОВТ. У зв’язку з цим, після усунення бойових
пошкоджень проводяться доводчі роботи на протязі яких ці дефекти
виявляють і усувають, в результаті чого рівень безвідмовності зразків ОВТ
зростає.
Для визначення обгрунтованого терміну проведення доводчих робіт і
випробувань зразка ОВТ повинна бути побудована модель залежності
параметра потоку відмов від напрацювання та модель зміни сумарних
економічних витрат на проведення доводчих робіт і випробувань та на
наступні поточні ремонти при експлуатації відновлених зразків ОВТ.
Для вирішення завдань щодо побудови моделі зміни безвідмовності в
процесі доводочних робіт і випробувань та обґрунтування раціональної
тривалості доводчих робіт при відновлювальному, середньому або
капітальному ремонтах зразків ОВТ є актуальним.
Каніщев В.В., Дацко О.В.,
Зонь Р.П., Колотухін Є.А.
Центральний НДІ ОВТЗС України
ВПЛИВ МІЦНОСТІ БРОНЬОВАНОЇ СТАЛІ НА ПРОТІКУЛЬНУ
СТІЙКІСТЬ КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕШКОД
Актуальною задачею, в сучасних умовах, є розробка надійних
кулестійких захисних конструкцій для захисту легкоброньованої техніки та
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визначення впливу міцності броньованої сталі на протикульну стійкість
захисних покриттів.
Імпульсна дія на перешкоду високошвидкісних макро- та
мікроударників характеризується різними деформаційними процесами,
динамічними аспектами міцності перешкод.
Найнебезпечнішими вражаючими чинниками під час бойових дій для
бронетехніки є кулі, осколки і ударні хвилі від близьких вибухів зарядів
вибухових речовин.
Склад броні напряму впливає на пробивну здатність сердечника кулі.
Великий вплив на пробиття мають конфігурація і розміри головної частини
сердечника. Бронебійний сердечник створюється з високоякісної
інструментальної вуглецевої і легованої сталі з твердістю 64-67 HRC, або
спечених твердих сплавів 87-90 HRC. Взаємодія сердечника (кулі) з
перешкодою починається з фази ударної хвилі, яка характеризується
наявністю ударних хвиль і хвиль розрідження як в перешкоді, так і в
сердечнику.
Існує три типи пробиття перешкод ударниками, що не руйнуються:
вибивання пробки з перешкоди; пластичне розширення отвору з переважно
радіальним перерізом матеріалу перешкоди; пластична деформація
перешкоди з утворенням тильної випучини і подальшим її руйнуванням по
типу зрізання пробки або утворення пелюсткової пробоїни або пластичної
відгинання закраїн. Перед зрізанням пробки перешкода може деформуватися
з утворенням тильної випучини. Вибиванню пробки, як правило, передують
заглиблення сердечника кулі в перешкоду на певну глибину.
Підвищення міцності призводить до зменшення глибини заглиблення
кулі, випучини та товщини не пробитої частини перешкоди. Гальмування кулі
при не пробитті перешкоди здійснюється за рахунок опору сталевої броні і
товщини не пробитої ділянки. Таким чином, чинниками забезпечення
протикульної стійкості сталевої броні є: руйнування перешкоди (частково
кулі) і формування випучини, опір тильного шару матеріалу перешкоди
вибиванню пробки.
Деформація тильних шарів перешкоди виникає при дії бронебійних
куль, що призводить до утворення відколів або випучин з відкольною
тріщиною. Опір зрізу пробки залежить від товщини не пробитої ділянки
перешкоди та характеристик міцності її матеріалу.
Міцносні властивості сталевої броні починають робити істотний вплив
на стійкість тільки в тильних шарах перешкоди. Чим вище міцність матеріалу
броні, тим менша товщина необхідна для запобігання пробиття перешкоди.
Для підвищенні протикульної стійкості броньового захисту техніки
доцільно на тильних частинах комбінованої броні застосовувати броньову
сталь підвищеної міцності відносно невеликої товщини.
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Капітоненко Н.Л.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ
Модернізація озброєння та військової техніки проводиться шляхом
виконання дослідно-конструкторських робіт відповідно до потреб і
пріоритетів, визначених Генеральним штабом Збройних Сил України.
Дослідно-конструкторська робота виконуються на підставі державних
контрактів, що укладаються між Міністерством оборони, як державним
замовником, та суб'єктами підприємницької діяльності.
Перед виконанням дослідно-конструкторської роботи можуть
виконуватися необхідні дослідження, метою яких є обґрунтування
можливості та доцільності, пошуку науково-технічних шляхів модернізації
озброєння та військової техніки.
Для виконання дослідно-конструкторської роботи потрібно:
- спільне рішення Замовника та виконавця на відкриття дослідноконструкторської роботи, яке затверджується Міністром оборони України
відповідно до ГОСТ В 15.201;
- виконання аванпроекту на виконання дослідно-конструкторської
роботи згідно з ГОСТ В 15.102 та ГОСТ В 15.103;
- розроблення тактико-технічного завдання на виконання дослідноконструкторської роботи (та її складові) згідно з ГОСТ В 15.201;
- розроблення ескізного та технічного проектів згідно з ГОСТ В 15.203
та ГОСТ В 15.204;
- розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення
дослідного зразка та його попередні випробування відповідно до ГОСТ В
15.203 та ГОСТ В 15.204;
- розроблення Програми і методик державних випробувань.
Проведення держаних випробувань дослідного зразка. Коригування робочої
конструкторської документації за результатами держаних випробувань
дослідного зразка відповідно до ГОСТ В 15.210 та ГОСТ В 15.211.
Дослідно-конструкторська
робота
(етап,
підетап
дослідноконструкторської роботи) вважається виконаною після затвердження акта
приймання дослідно-конструкторської роботи.
Фінансове
забезпечення
закриття
незавершеної
дослідноконструкторської роботи здійснюється відповідно до законодавства України.
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Кісільов C.С.,
Піскунов С.М., к.т.н., с.н.с.,
Шевченко А.Ф., к.т.н., доцент
Командування Сухопутних військ Збройних
Сил України;
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЦІЛЕВКАЗУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ
РАКЕТНИМ АРТИЛЕРІЙСЬКІМ ТА МІНОМЕТНИМ ОБСТРІЛАМ ЯК
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО
ОЗБРОЄННЯ ЗЕНІТНИХ ЗАСОБІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
В сучасних умовах операції Об’єднаних Сил (ООС) актуальною
загрозою є поодинокі ворожі обстріли (мінометні, артилерійські, ракетні)
районів розташування військ та населених пунктів, важливих військових та
цивільних об’єктів. За повідомленнями такі обстріли зазвичай мають
терористичний характер. Противник вдається до ведення вогню з
використанням цивільного автотранспорту, здійснює вогневі нальоти з
населених пунктів, місць скупчення людей чи критичної інфраструктури для
провокування вогню у відповідь. Складність відокремлення нападників,
ризики порушення міжнародного гуманітарного права та нанесення
ненавмисних втрат цивільному населенню обмежують симетричні заходи у
вигляді застосування артилерії контрбатарейної боротьби Сухопутних військ
(СВ) Збройних Сил (ЗС) України. Тому в доповіді розглянуто новий підхід з
протидії таким обстрілам, що передбачає, серед інших заходів, знищення
ракет, снарядів та мін противника зенітним вогнем.
В доповіді розкрито сутність концепції протидії поодиноким ракетним,
артилерійським та мінометним обстрілам яка впроваджена в передових
країнах НАТО та отримала назву C-RAM (Counter - Rockets, Artillery and
Mortar) Concept. Наведено результати порівняльного аналізу завдань C-RAM
із заходами протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА). Визначено
схожість завдань C-RAM Concept із завданнями які вирішують сили і засоби
протиповітряної оборони (ППО) СВ в ООС.
Наведено характеристики існуючих зразків озброєння C-RAM,
визначені основні тенденції їх розвитку. Особливу увагу приділено
особливостям засобів виявлення, класифікації та супроводження RAM-цілей
та БПЛА, що мають забезпечувати функціонування в умовах складної
завадової обстановки, при жорстких вимогах до перепускної здатності та
малих значеннях ефективної поверхні розсіювання цілей.
Задовільнити таким потребам можуть когнітивні радіолокаційні станції
(РЛС) на базі активних фазованих антенних решіток. Це новітній напрямок
покращення можливостей радарів шляхом інтелектуальної адаптації режимів
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роботи та експлуатаційних параметрів відповідно до властивостей
зовнішнього середовища та отриманих під час функціонування нових знань.
Проведено огляд основних технологій що використовуються в когнітивних
РЛС. Зокрема розглянуто сутність узгодженого підсвічування цілей (Matched
Illumination) – яке полягає в максимізації показників якості роботи РЛС за
рахунок адаптації зондувальних сигналів і алгоритмів їх обробки до
характеристик цілі та радіолокаційного каналу та узгодженого розподілу
енергетичних ресурсів (Radar Resource-Management and Optimization
Technologies) – яке полягає у максимізації показників якості за рахунок
оптимального розподілу енергетичних ресурсів та пошукових зусиль РЛС в
середині функціональних режимів та між ними.
Показано, що використання розглянутих технологій разом із
алгоритмами глибокого навчання (Deep Learning) дозволяє обробляти великі
масиви даних в режимі реального часу та утворювати ланцюги зворотного
зв’язку на різних ієрархічних рівнях функціональних підсистем когнітивних
РЛС та обирати оптимальні стратегії керування.
Наведено перспективні напрямки розвитку методів аналізу та синтезу
функціонально необхідних складових когнітивних РЛС для їх використання в
якості засобів розвідки та цілевказування зенітним засобам для боротьби із
ракетами, снарядами, мінами та безпілотними літальними апаратами
противника в повітрі.
Кобзєв В.В., к.т.н., с.н.с.,
Васильєв В.А., к.т.н., с.н.с.,
Фоменко Д.В., к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ІНДИКАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ
Заміна елементної бази є загальновизнаною тенденцією при модернізації
засобів зенітних ракетних комплексів (ЗРК) та їх складових частин.
Перспективним напрямком є заміна блоків систем індикації, де у якості
індикаторів достатньо широко використовуються монохромні електронні
променеві трубки (ЕПТ), на сучасні багатофункціональні індикатори.
Актуальність зазначеного питання обумовлена застарілістю ЕПТ та супутніх
радіоелектронних
пристроїв
(відхиляючі
системи,
спеціалізовані
високовольтні трансформатори, помножувачі напруг, тощо), зняттям їх з
виробництва, відсутністю поповнення ними запасів ЗІП. Крім того, індикатори
засобів ЗРК використовуються лише при бойовій роботі (відображення
первинної або вторинної радіолокаційної інформації, інформації про кількість
і тип ракет, тощо) та при проведенні окремих настроювань функціональних
систем засобу ЗРК під час його технічного обслуговування.
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Сучасний розвиток технологій дозволяє суттєво розширити функціонал
індикаторних систем. Перш за все це покращення сприйняття відображуваної
інформації під час ведення бойової роботи та відображення додаткової
інформації на індикаторі без зміни його геометричних розмірів за рахунок
використання кольорових дисплеїв. Крім того, реалізується можливість
використання зазначених індикаторів за умови відсутності необхідності
ведення бойової роботи у якості:
– монітору системи оптико-електронного спостереження (для виявлення
безпілотних летальних апаратів, наземної охорони позицій дивізіону
(батареї)), що дозволить створити основний (додатковий) відповідний
спостережний пункт у замаскованому зразку озброєння;
– засобу відображення інтерактивної електронної експлуатаційної
документації, що покращить інформаційне забезпечення процесів підтримання
зразка озброєння в боєздатному стані, а також освоєння його побудови та
використання за призначенням;
– модуля проведення тактичних розрахунків за допомогою комплексу
спеціалізованих інформаційно-розрахункових задач, що покращить якість та
оперативність прийняття відповідних рішень посадовими особами.
Пропонується узагальнена структура модернізованого пристрою, яка
включає апаратну та програмну складову. Апаратна частина пристрою містить
модулі
обробки
вхідних
сигналів,
мікропроцесорний
модуль,
мікрокомп’ютерний модуль, дисплей, органи управління. Програмна частина
містить модулі обробки сигналів з виходів приймального радіолокаційного та
оптичного пристроїв, сигналів про кутове положення антен, сигналів від
систем синхронізації та супроводження, а також модуль збереження, обробки
даних та підготовки їх для відображення на дисплеї, спеціалізоване програмне
забезпечення для відображення експлуатаційної документації та проведення
розрахунків.
Реалізація зазначеного підходу окрім основного позитивного ефекту
дозволить:
– зменшити кількість настроювань, регулювань блоків систем індикації,
що скоротить кількість операцій при проведенні технічних обслуговувань і, як
наслідок, тривалість їх проведення;
– зменшити номенклатуру елементів комплектів ЗІП, за рахунок
використання в різних блоках однотипного апаратного забезпечення, тобто
один пристрій замість десятків типів елементів (відхиляючі системи,
спеціалізовані високовольтні трансформатори, помножувачі напруг, тощо);
– покращити характеристики безвідмовності роботи блоків системи
індикації, за рахунок більшої надійності сучасних пристроїв.
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Козлов Ю.В.
ДП завод «Арсенал»
Носик В.А., к.в.н., с.н.с.
ТОВ «Скайнет Ltd»
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗСУ-23-4М
В сучасних умовах стрімкого розвитку технологій є можливість
збільшити бойову ефективність будь якого зенітного комплексу старого
парку при витратах на багато нижчих, ніж при закупівлі нових зразків з
співставними характеристиками.
Модернізована ЗСУ-23-4М-А розробляється на підставі Спільного
рішення, затвердженого Міністром оборони України та тактико-технічного
завдання (ТТЗ) на дослідно-конструкторську роботу (ДКР), шифр «Рокач-А».
За результатами модернізації на базі передових технологій ЗСУ-23-4М-А
дозволяє виконувати завдання з ефективністю більшої ніж у ЗСУ-23-4М при
активній протидії супротивника із застосуванням засобів радіоелектронної
боротьби, в будь яких природно - кліматичних умовах, в день та в ночі.
Модернізація здійснюється поетапно шляхом нарощування систем, які
модернізуються (заново створюються).
Передбачається декілька варіантів модернізації:
«ЗСУ-23-4М-А1»- базовий варіант модернізації;
«ЗСУ-23-4М-А2» - другий варіант модернізації;
«ЗСУ-23-4М-А3» - третій варіант модернізації;
«ЗСУ-23-4М-А» - повний варіант модернізації.
Базовий варіант модернізації в основному передбачає:
1. Заміну існуючих:
радіолокаційної станції 1РЛ33 на сучасну багатофункціональну
радіолокаційну станцію (БФ РЛС), яка виконана за технологією цифрових
антенних решіток;
розрахунково-обчислювального приладу на спеціалізовану цифрову
обчислювальну систему з автоматизованими робочими місцями операторів,
системою функціонального контролю та інтегрованими учбовотренувальними засобами;
радіостанції Р-123 на сучасні засоби зв’язку.
2. Встановлення:
апаратури навігації;
системи життєзабезпечення (системи кліматичної).
Другий варіант модернізації.
Додатково до базового варіанту модернізації передбачає встановлення
пускової установки з приводом наведення та апаратури підготовки і пуску
зенітних керованих ракет 9М39М.
Третій варіант модернізації.
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Додатково до базового варіанту модернізації передбачає встановлення
оптико-локаційної системи.
Повний варіант модернізації.
Передбачає виконання ТТЗ у повному обсязі.
На цей час, дослідний зразок ЗСУ-23-4М, який модернізується, пройшов
визначальні-відомчі випробування по базовому варіанту модернізації «ЗСУ23-4М-А1» та допущений до експлуатації в Збройних силах України.
Термін закінчення робіт по повному варіанту модернізації «ЗСУ-23-4МА» грудень 2020 року.
Колєнніков А.П., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
НАЯВНИХ ЗАСОБІВ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ СТВОРЕННЯМ
БЕЗПІЛОТНИХ КОМПЛЕКСІВ ПОВІТРЯНОЇ РОЗВІДКИ
Аналіз воєнних конфліктів останніх десятиліть показує, що їх найбільш
характерною рисою є перехід від «контактних» форм бойових дій, в яких
головна роль надається ударам кількох наземних родів угруповань військ, до
так званих «безконтактних», або розвідувально-вогневих форм, в яких все
більшу роль відіграє глибоке вогневе ураження. Саме до таких видів бойових
дій повинна готуватися система вогневого ураження противника.
На даний час ракетні війська і артилерія в основному готові виконувати
поставлені завдання в перспективних формах бойових дій. Тактико-технічні
характеристики зразків ракетних і артилерийських комплексів за такими
показниками, як надійність і маневреність, у цілому задовольняють висунуті
вимоги, проте їх дальність стрільби вимагає збільшення, процеси управління
військами і вогнем - автоматизації, а ефективність розвідки та використання
окремих типів боєприпасів (в першу чергу високоточних) - підвищення.
Перспективи розвитку РАО в даний час пов'язані з реалізацією сучасної
концепції вогневого ураження противника в операціях методом
розвідувально-вогневих дій. Можливості застосування РАО в режимі
розвідувально-вогневих дій з реалізацією сучасних методів зональнооб'єктового та структурного ураження угруповань військ противника в даний
час обмежені. Причина цього - недоліки, що проявилися в останні роки та
наявні у військах, а саме значна кількість морально застарілих зразків,
недостатні можливості засобів розвідки, примітивний ступінь автоматизації
управління підрозділами артилерії.
Усунення цих недоліків у перспективі уможливлює поетапне
переростання РВ і А в якісно новий стан, що дозволяє застосовувати ракетні
та артилерійські формування в контурі розвідувально-вогневої системи, яка
охоплює всі загальновійськові рівні від батальйону до об'єднання включно.
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Створення цієї системи дозволить реалізувати ряд якісно нових принципів,
таких як «розвідка - удар - маневр», «постріл (залп, пуск) - знищення цілі».
На даний час проводяться роботи з побудови (модернізації) деяких
ракетних та артилерійських систем й комплексів управління ними. У
результаті цих заходів передбачається зосередити зусилля на вирішенні таких
проблем, як підвищення дальності та точності стрільби вдень та вночі й із
закритих вогневих позицій, автоматизація процесів управління.
Цілі бойового застосування Сухопутних військ і завдання, поставлені
перед РВ і А, можуть бути виконані тільки при своєчасному і якісному
цілевказуванні засобам ураження. Це вимагає випереджувального добування
розвідданих системами, комплексами і засобами розвідки та їх обробки у
відповідних засобах автоматизації управління.
Виходячи з наведених вище пріоритетних напрямів розвитку системи
озброєння і пропонованих вимог до підсистеми засобів розвідки, можна
визначити такі основні напрями вдосконалення засобів артилерійської
розвідки й цілевказування в інтересах забезпечення розвідувально-вогневих
дій РВ і А: вдосконалення елементної бази, методів цифрової обробки
розвідувальної інформації; впровадження нових інформаційних технологій;
створення засобів розвідки з використанням декількох каналів виявлення;
підвищення скритності ведення розвідки. Для всіх засобів наземної
артилерійської розвідки актуальними проблемами є автоматизація процесів
ведення розвідки і передачі розвідувальних відомостей, а також зниження
масових та габаритних характеристик.
Перспективним напрямом вдосконалення засобів розвідки є розміщення
розвідувальної апаратури на повітряних носіях, таких як комплекси
повітряної розвідки з безпілотними літальними апаратами, прив'язні
аеростати (вертолітні платформи). Це приведе до значного збільшення
дальності розвідки: площини, що переглядається і ослаблення впливу рельєфу
місцевості на технічні можливості розвідувальної апаратури. При цьому
практично всі об'єкти розвідки в тактичнійі (і навіть оперативно-тактичній)
ланці будуть знаходитися в зоні прямої видимості. Створення комплексів
артилерійської розвідки з БПЛА дозволить в реальному масштабі часу
вирішувати задачі з розвідки (дорозвідки), цілевказування об'єктів
противника і обслуговування стрільби артилерії, а також надавати
споживачам відеоінформацію про об'єкти противника для проведення
реальної оцінки результатів застосування засобів ураження, що на даний час
не здійснюється.
Розвідувально-інформаційні комплекси повітряного базування повинні
виконувати прямі або зворотні задачі. У першому випадку комплекс
знаходиться в режимі баражування, прив’язаний навігаційними засобами до
земної поверхні, виявляє потенційні цілі та надає цілевказівку засобам
ураження, в другому випадку – БПЛА програмним методом прямує до
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визначеного іншими засобами місцезнаходження потенційної цілі та, після
виявлення, здійснює її дорозвідку і підсвічування.
Для виконання цих завдань сучасні розвідувально и інформаційні
комплекси на базі БПЛА мають інформаційно-обчислювальну систему, яка
являє собою сукупність датчиків інформації та обчислювачів з відповідним
програмним забезпеченням, а також набір режимів їх функціонування, має
ГЛОНАСС/GPS прив’язку та еталонний модельний опис сцен спостереження
земної поверхні (у випадку використання технології «машинного зору») й
забезпечує відповідність широкому спектру цільового призначення.
Помітимо, що методи теорії обробки зображень і розпізнавання образів при
побудові
автономних
розвідувальних
систем
є
альтернативою
ГЛОНАСС/GPS технологій (а в деяких випадках і їх доповненням) при
формуванні вигляду бортових високоточних інтегрованих систем навігації і
наведення безпілотних літальних апаратів, у першу чергу через дуже великоу
залежність супутникових навігаційних систем від перешкодової обстановки
на полі бою.
Розширення інформаційних можливостей обумовлюється здатністю
датчиків отримувати більший обсяг інформації з одержуваних даних, при
цьому покращувати достовірність, точність, роздільну здатність,
перешкодозахищеність інформаційно-обчислювальної системи. Способами
розширення інформаційних можливостей є використання технології
«машинного зору», інтеграція (комплексування) даних, що надходять від
датчиків різної фізичної природи, а також однієї фізичної природи, що
працюють у різних частотних діапазонах.
Зауважимо, що для здійснення управління БПЛА в автоматичному
режимі при виконанні польоту необхідно безперервно здійснювати
високоточну (одиниці метрів) прив'язку повітряної платформи до
топографічних координат місцевості. Це може бути реалізовано, наприклад,
шляхом включення до складу комплексу оптичних та інфрачервоних датчиків
й бортової РЛС міліметрового діапазону при наявності в пам'яті бортового
комп'ютера цифрової карти місцевості.
Інформація від бортової РЛС безпосередньо може бути використана в
контурі автоматичного управління і, крім того, це дозволяє реалізувати
маловисотний політ в умовах відсутності даних GNSS завдяки використанню
кореляційно-екстремальних алгоритмів навігації. Альтернативним варіантом
може бути використання для цих цілей лазерного локатора.
Аналіз динаміки системи в умовах польоту БПЛА є дуже складною
задачею. Труднощі полягають, по-перше, у відсутності математичних описів
впливу перевантажень на точність роботи вимірювально-інформаційного та
виконавчого устаткування; по-друге, необхідності забезпечення високої
точності роботи системи навігації та цілевказування в умовах тривалого
польоту, складної перешкодової обстановки; по-третє, практичною
складністю проведення експериментів для отримання подібних моделей.
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Застосування різноманітних методів компенсації надає задовільні
результати в наземних умовах. Однак в польоті, при дії позитивних
перевантажень, компенсація за відомими моделями може бути недостатньою.
Для запобігання подібним явищам необхідно синтезувати відповідні
інтегровані системи наведення та цілевказування різноманітної природи.
Реалізація зазначеного дозволяє значно підвищити ефективність
застосування наявних засобів вогневого ураження, особливо тих, де
використовуються високоточні боєприпаси з лазерним підсвічуванням.
Колотухін Є.А.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА РЕМОНТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗРАЗКИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Зміни у воєнно-політичній обстановці і стратегіях безпеки навколо
України, та загроз її національній безпеці змушує керівництво держави і
командування ЗС України швидко визначати пріоритетні напрями військовотехнічної і військово-промислової політики та по-новому реформувати
діяльність і функціонування оборонно-промислового комплексу, ремонтних
підприємств різних форм власності.
Прискореними темпами проводиться уніфікація основних класів
бойових машин з урахуванням модульності конструкції, з удосконаленням
основних бойових властивостей (модернізацією) та оптимальними
поєднанням роботизації з морально застарілими вузлами озброєння та
військової техніки, не залишається без уваги і воєнно-технічна допомога
іншими державами, зразками озброєння та військової техніки (далі – ОВТ).
Враховуючи всі обставини, завдання, умови бойових дій операції Об’єднаних
сил, нові зразки ОВТ ЗС України за 1 – 3 роки використала свій
міжремонтний ресурс та потребують проведення певного виду ремонту. І
тільки завдяки професійним діям ремонтних органів військових частин,
центрів, виїзних ремонтних бригад, ремонтних підприємств промисловості,
які проводять певні види ремонту бойова техніка залишається в бойовій
готовності та технічно справному стані.
В сучасних умовах при відсутності певних нормативно-технічної та
ремонтної документації (НТ і РД) на зразки ОВТ (наданих як допомога
іншими державами, техніки радянських часів, новітні зразки чи
модернізовані), технічний стан окремих зразків ОВТ вимагає проведення
додаткових ремонтних робіт, не передбачених відповідними настановами з
ремонту, та робіт з продовження призначених показників (міжремонтного
ресурсу, живучості тощо). Але проведення цих робіт на підприємствах
вітчизняного виробництва в сучасних умовах без наявності у повному обсязі
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НТ і РД дуже ускладнений, а проведення технічного обслуговування та
ремонту на зразках ОВТ іноземного виробництва та складових частин до них,
що постачаються та приймаються на озброєння Збройних Сил України, без
НТ і РД взагалі неможливо.
Таким чином, постає питання щодо необхідності розроблення
(корегування) НТ і РД на зразки ОВТ, які знаходяться на озброєнні ЗС
України які розробляються підприємствами промисловості України за власні
обігові кошти або кошти іноземних держав.
Порядок розроблення та оформлення НТ і РД на зразках ОВТ встановлено
комплексом державних стандартів Єдиної системи технологічної
документації (ЄСТД), національних (ДСТУ) та чинних в Україні
міждержавних стандартів (ГОСТ) (далі - Стандартів)
Оглядаючи згадане необхідно передбачити можливість при укладанні
державних контрактів (договорів) з підприємствами оборонно-промислового
комплексу на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт розробок по ремонту виробів, виконання робіт (надання послуг, ремонт)
за державним оборонним замовленням внесення в них окремого пункту щодо
виконання необхідних стандартів СРПВ чи передбачати можливість
укладання додаткових угод до державних контрактів (договорів) на
виконання окремих завдань на стадії капітального ремонту ОВТ (проведення
авторського нагляду та технічного нагляду з боку підприємств, продовження
ресурсу зразків ОВТ, випуск документації, бюлетенів по підвищенню
надійності, підготовки ремонтного виробництва і.т.ін.). Система стандартів
СРПВ, яка базується на стандартах колишнього СРСР, згідно Плану дій щодо
впровадження оборонної реформи, затвердженої Міністром оборони України
15.08.2016 у зазначені в ньому строки буде перепрацьована.
У разі перепрацювання нині діючої “Концепції створення національної
системи розроблення та поставлення на виробництво озброєння, військової і
спеціальної техніки” відпрацювати в наступному проекті положення, які
стосуватимуться ремонтної документації, а саме:
розроблення документації для військового (поточного) ремонту, середнього
та капітального ремонту;
порядок проведення робіт по усуненню конструктивних недоліків з
обов’язковим коригуванням ремонтної документації;
створити умови на законодавчому рівні щодо доступності вивчення
замовником розробленої державними підприємствами або іншими форми
власності за власні обігові кошти ремонтної документації;
створити доступні “алгоритми-прозорості” придбання запасних частин
електрорадиокомпонентів, агрегатів, державними підприємствами та
організаціям незалежно від форми власності.
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Кузмицька А.І.
Інститут технічної механіки НАНУ і Державної космічної агенції України
Бісик С.П., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України,
Бондаренко О.В., к.т.н., доц.,
Дніпровський Національний Університет ім. О. Гончара
КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПРОТИМІННИХ ЕКРАНІВ ТА
ВНУТРІШНЬОГО ПРОТИОСКОЛКОВОГО ЗАХИСТУ
БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН
Для деталей протимінних екранів і внутрішнього протиосколкового
захисту бойових броньованих машин (ББМ) є перспективним використання
алюмінієвих сплавів системи Al-Mg. Результати досліджень вітчизняних
фахівців доводять, що захисні властивості деталей протимінних екранів зі
сплавів системи Al-Mg покращуються зі зростанням пластичності і ударної
в’язкості та відповідним зменшенням міцності. Для збільшення пластичності і
ударної в’язкості та вирівнювання значень фізико-механічних характеристик
матеріалів вздовж напряму прокатування листів (плит) та перпендикулярно
до цього напряму були запропоновані способи термічної обробки деталей зі
сплавів системи Al-Mg, які полягають у нагріванні до температури, вищої за
традиційну температуру відпалу, та прискореному охолодженні у різних
середовищах. Після такої обробки суттєво збільшується значення ударної
в’язкості та відносного видовження зі зменшенням межі пластичності майже
без зменшення межі міцності. З урахуванням умов експлуатації ББМ були
визначені властивості деталей зі сплавів системи Al-Mg після нагрівання до
90С та 200С. Фізико-механічні характеристики матеріалу деталей, підданих
прискореному охолодженню з температур, що перевищували температуру
відпалу, після нагрівання до 90С та 200С та повільного охолодження на
повітрі були кращі, ніж в матеріалу відпалених деталей.
Корозійний вплив на конструкції ББМ дуже різноманітний через
широкий діапазон умов експлуатації. Алюмінієві сплави системи Al-Mg
мають достатньо високу стійкість до різних видів корозії за будь-яких
режимів обробки (нагартовування з різним ступенем деформації, відпал).За
сучасними уявленнями найбільшу корозійну стійкість мають деталі, піддані
відпалу за температури 320…330С. Тому зразки матеріалу деталей, підданих
нагартовуванню, відпалу, нагріванню і прискореному охолодженню за
різними режимами, були випробувані на стійкість до корозії за умов вологого
тропічного клімату і морської корозії. Вологий тропічний клімат
моделювався за стандартною методикою: температура 50С, періодичне
обприскування водою. Морська корозія моделювалася періодичним
занурюванням зразків у розчин NaCl (10%) і наступним висушуванням.
Випробування проводилося влітку за температури вдень 30…35С, вночі –
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20…25С. Тривалість випробувань складала 10 діб. Всі випробувані зразки
показали задовільну корозійну стійкість. Таким чином, є можливість обирати
спосіб обробки з огляду забезпечення протиосколкової та протимінної
стійкості ББМ без ризику зниження захисних властивостей під впливом
корозії.
Кучинський А.В., к.т.н., с.н.с.
Кучинська О.Б.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОХИБОК З
ПІДГОТОВКИ ДО СТРІЛЬБИ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
Усунути причини, що викликають розсіювання, а отже, усунути й саме
розсіювання неможливо. Однак, знаючи причини появи розсіювання, можна
зменшити вплив кожної з них і тим самим підвищити купчастість стрільби.
Як відомо зменшення розсіювання досягається правильною підготовкою
зброї і боєприпасів до стрільби, точною вивіркою приладів прицілювання і
приведенням зброї до нормального бою, підбором пострілів за типом
порохового заряду, формою та вагою кулі, вмілим застосуванням правил
стрільби та виконанням прийомів наведення на ціль.
На ефективність стрільби по цілях із стрілецької зброї, як відомо,
значно впливають умови стрільби (метеорологічні, балістичні і топографічні).
Їх відхилення від нормальних умов приводять до відхилення середньої точки
влучення від центра цілі. Однак такі відхилення є систематичними і
враховуються при підготовці вихідних даних для стрільби. До
метеорологічних
відхилень
відносяться
відхилення
атмосферного
(барометричного) тиску на горизонті зброї від 750 мм. рт. ст., відхилення
температури повітря на горизонті зброї від 150С, відхилення відносної
вологості повітря від 50%, наявність вітру.
До балістичних відхилень, які вказані в таблицях стрільб відносять
відхилення ваги та форми кулі, початкової швидкості кулі, кута вильоту кулі,
температури заряду від 150С, відхилення положення мушки від положення,
що відповідає приведеному до нормального бою зброї та перевищення або
зниження місця цілі щодо горизонту зброї.
Основними факторами, що знижують ефективність стрільби, є похибки
підготовки стрільби (похибки прицілювання, похибки у визначенні поправок
на метеорологічні, балістичні і топографічні умови стрільби й дальності до
цілі) і похибки стрільби (похибки наведення зброї на ціль і похибки при
виготовленні зброї й боєприпасів, що спричиняють природне розсіювання
куль). Вони є випадковими, їх неможливо врахувати, і тому не можливо
ввести завчасно поправки щодо їх усунення. В той же час похибки підготовки
стрільби можливо зменшити за рахунок застосування вимірювальної техніки.
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Величина похибок з підготовки до стрільби, що визначається
вимірюванням без приладів дальності до цілі та швидкості бокового вітру,
значно зменшує ефективність стрільби стрілецької зброї за критерієм
ураження цілі з першого пострілу на 33…50%. Застосування приладів для
визначення поправок щодо дальності до цілі (лазерних далекомірів) та
швидкості бокового вітру (метеорологічних станцій) дозволить забезпечити
дальність ефективної стрільби з гвинтівки на рівні що визначається її
тактико-технічними характеристиками.
Ларін О.Ю., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ
КОНСТРУКТИВНОГО ВИГЛЯДУ ОПІРЕНОГО БРОНЕБІЙНОПІДКАЛІБЕРНОГО СНАРЯДА
Методичний підхід до проектування перспективних опірених
бронебійно-підкаліберних снарядів (ОБПС) як складних систем, передбачає
застосування
методів
структурно-параметричних
досліджень.
Під
структурно-параметричних синтезом ОБПС розуміється визначення такої
структури виробу (номенклатури елементів і способів взаємодії) та проектних
параметрів, які б задовольняли технічним завданням на проектування і
забезпечували екстремум обраного критерію якості. Структура дає якісний
опис, а проектні параметри - кількісний.
Завдання структурного синтезу вирішується на рівні формування
пропозицій щодо тактичного і технічного вигляду зразка. Воно є більш
значущим і важливим, оскільки синтез структури становить головний зміст
творчої діяльності проектувальника - пошук і прийняття рішень. Завдання
включає в себе також і параметричну оптимізацію, яка проводиться для
прийнятої структури. Підвищення ролі структурних досліджень при
проектуванні перспективних ОБПС пов'язано: зі збільшенням можливих
структурних комбінацій; можливістю автоматизації процесу структурних
досліджень на базі сучасних комп'ютерних технологій, обчислювальної
техніки та формалізованих і неформалізованих моделей. Для вирішення
завдань структурного синтезу можуть бути використані два підходи декомпозиційний і композиційний. Обидва підходи до проектування
передбачають системну декомпозицію об'єкта, завдань і критеріїв досліджень.
ОБПС є одним з боєприпасів до зброї, яка, у свою чергу, входить до
складу більш складної системи зброї. Принцип системного підходу вимагає
комплексний розгляд ОБПС як єдності різнорідних підсистем.
Найважливішою вимогою до методу рішення є те, що кожна проста
підзадача повинна бути замкнутою і одночасно частиною загального
завдання, тобто будь-яке часткове рішення не суперечило інтересам загальної
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задачі і виходило з інтересів системи ОБПС в цілому. Ця вимога може бути
задоволена на основі принципу «ієрархії систем - ієрархії завдань - ієрархії
критеріїв».
Номенклатура показників, яка може бути використана при вирішенні
завдань цих рівнів, може бути розбита на наступні групи по ієрархії:
військово-економічні, бойові, узагальнені характеристики ОБПС. Проведені
дослідження охоплюють завдання формування структурного вигляду,
ескізного проектування ОБПС при заданому технічному завданні.
Лобода П.І., д.т.н., проф,
Сисоєв М.О., к.т.н.,
Ткачук В.П.
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
БРОНЕБІЙНІ СЕРДЕЧНИКИ ІЗ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ
ВИСОКОМІЦНИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
Сердечники із сплаву ВК8 з наддрібнозернистою структурою,
виготовлені за оригінальною технологією створеною в КПІ ім. Ігоря
Сікорського, пробивають броню Quardian 500 (Бельгія) товщиною 15 мм
патроном з кулею калібру 7,62 мм з відстані 50 м і не руйнуються. Доведено,
що за новітньою технологією можуть виготовлятися в промислових
масштабах сердечники для всіх калібрів стрілецької зброї та артилерійських
боєприпасів.
Лобортас Л.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСІВ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ
ЛЕГКОБРОНЬОВАНИХ МАШИН
Активний захист являє собою розташовані на бойових броньованих
машинах (ББМ) системи відстрілу спеціальних снарядів, суміщені з
радіолокаційною системою локальної дії. При виявленні наближення до ББМ
засобу враження (снаряду, гранати тощо) подається команда на відстріл
заряду, який при зближенні зі снарядом вибухає, формуючи хмару осколків,
які знищують, чи сильно послаблюють дію боєприпасу. Також існують
системи з невідстрілюємими захисними зарядами (КАЗ) «Заслон» (Україна).
Світові тенденції розвитку КАЗ передбачають їх відповідність
наступним вимогам:
- забезпечення кругового захисту від ураження всіма існуючими
видами протитанкових засобів (ПТС), у тому числі з верхньої проекції;
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- «непомітність» для засобів радіотехнічної розвідки та
завадозахищеність;
- забезпечення електромагнітної сумісності, як з апаратурою носія, так і
в складі підрозділу на полі бою;
- якнайменші масогабаритні показники;
- можливість комплексування з динамічного захисту (ДЗ) та
максимальна уніфікація для встановлення на існуючі та перспективні ББМ.
Перед перспективними системами активного захисту постає ще більш
важке завдання - перехоплення високошвидкісних проникних кінетичних і
кумулятивних боєприпасів зі швидкістю підльоту від 2500 до 3000 м/с.
Це значить, що всі потенційно небезпечні снаряди/ракети/реактивні
гранати, що пролітають над баштою бойової машини нижче зазначеної
висоти, повинні в обов'язковому порядку перехоплюватися ще на підльоті до
машини.
На основі аналізу сучасних КАЗ, які можуть бути встановлені на ЛБМ,
можна зробити висновок, що лише деякі системи, такі як «Заслон», «Арена»,
«Трофі» за своїми технічними характеристиками найбільше наблизились до
вимог сучасності та готові до бойового розгортання в найближчий період.
Як свідчить практика, жоден навіть самий досконалий тип ДЗ не
здатний самостійно гарантувати захист ББМ від усього спектра ПТС із
рівною ефективністю. Крім того, по конструктивних причинах неможливо
забезпечити повне перекриття лобової й бортових проекції ББМ ДЗ, і саме ці
недоліки нейтралізує активний захист.
Активний захист є орієнтованим на майбутнє методом підвищення
живучості ЛБМ. Введення КАЗ значно знизить ефективність наявних і
розроблювальних ПТКР і некерованих протитанкових засобів механізованих
підрозділів і висуне перед розроблювачами ПТЗ ряд серйозних задач, витрати
на вирішення яких можуть значно перевершити вартість оснащення ББМ
даними КАЗ.
Сучасний досвід бойового застосування ЛБМ однозначно свідчить на
користь якнайшвидшої реалізації заходів щодо оснащення їх комплексними
засобами активного й динамічного захисту, поряд з удосконалюванням
засобів зниження помітності.
Майстренко О.А., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРИВОДІВ НА ДИНАМІКУ ГІРОСКОПІЧНОЇ
СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ І НАВЕДЕННЯ
Для стабілізації оптичної лінії візування на літальних апаратах,
кораблях, як правило, застосовують електричні приводи, які здійснюють рух
рам карданова підвісу, в якому встановлений оптичний прилад, щодо корпусу
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відповідного об’єкту, таким чином, щоб положення оптичної лінії візування
відтворювало напрямок лінії візування, що задає. Для вимірювання
абсолютних кутових швидкостей і кутів повороту оптичної лінії візування в
контурах
зворотного
зв'язку
системи
стабілізації
і
наведення
використовуються гіроскопічні датчики кутових швидкостей.
Як інформаційно-вимірювальний прилад, система стабілізації і
наведення виконує дві функції: моделює систему координат, пов'язану з
оптичною лінією візування й вимірює пеленг оптичної лінії візування щодо
корпусу об’єкту. Від похибки визначення вихідної інформації у вигляді кутів
і кутових швидкостей пеленга оптичної лінії візування значною мірою
залежить точність всього оглядово-прицільного комплексу.
На прикладі азимутального каналу системи стабілізації і наведення
проведено дослідження абсолютних кутових швидкостей, кутів пеленга і
похибок стабілізації і наведення оптичної лінії візування з урахуванням
електромагнітних процесів, що протікають в електроприводах постійного і
змінного струму.
З урахуванням процесів в електроприводах проведено синтез
коригувальних пристроїв і аналіз динаміки системи стабілізації і наведення з
підлеглим регулюванням і непрямим виміром задає впливу, що дозволяє
підвищити точність наведення оптичної лінії візування до 0,5 кут./хв.
Майстренко О.В., д.в.н.,
Бубенщиков Р.В.
Національна академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного
ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДІВ ТЕОРІЇ БІФУРКАЦІЙ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ПРОГНОЗУЄМОГО РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ
ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ
Результати
багатофакторного
аналізу
організації
бойового
застосування військових формувань у збройних конфліктів останнього часу
свідчать, про те, що однією з основних проблем дослідження особливостей
бойового застосування військових формувань є визначення прогнозуємої
динаміки зміни рівня реалізації можливостей військового формування, це
негативно впливає на рівень боєздатності військових формувань в умовах
вогневого впливу. Так, досить широко застосовується підхід до визначення
прогнозуємої динаміки зміни рівня реалізації можливостей військового
формування через очікуємий рівень безповоротних втрат противника.
Причому, необхідно відмітити, що сам рівень таких втрат визначають через
опосередковані залежності, зокрема через рівень витрати боєприпасів. Навіть
зважаючи на загальний порядок визначення рівня боєздатності через витрату
боєприпасів можна зауважити, що матимуть місце дві групи суттєвих
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похибок. Зокрема, такі похибки, що пов’язані з відносно великим діапазоном
значень рівня безповоротних втрат при однаковій витраті боєприпасів, а
також похибки при визначенні граничних значень рівня реалізації
можливостей військового формування.
В той же час, сучасні військові формування характеризуються
насиченням різних за цільовим призначенням та структурою елементів, які
мають різний якісний вплив на рівень реалізації можливостей військового
формування. Так, наприклад, виведення з ладу вузла зв’язку (групи вузлів
зв’язку), який за кількістю особового складу та техніки може складати менше
5% від штатної чисельності військового формування, в більшості випадків
призведе до зриву організації бойового застосування військового
формування. Результати аналізу причин успіху сторін у збройних конфліктах
останнього часу свідчать, що успіху досягала та сторона, яка, в першу чергу,
уражала так звані центри оперативної (бойової) стійкості (командні пункти,
наземні центри управління авіацією, елементи систем розвідки, ППО, РЕБ і
т.п.), функціональна важливість яких велика. Ступінь ураження означених
елементів могла досягати 20-30% при придушенні і 50-60% при знищенні.
Таким чином, в практиці організації вогневого ураження противника,
як одного з елементів бойового застосування військових формувань, виникла
нагальна потреба у визначенні динаміки зміни рівня реалізації можливостей
військового формування, що визначає рівень боєздатності військових
формувань в умовах вогневого впливу.
Таким чином, існуючі підходи до визначення динаміки зміни рівня
реалізації можливостей військового формування в умовах вогневого впливу
не дозволяють визначити його з достатньою точністю для конкретних умов,
що відповідно призводить до суттєвих неточностей при організації вогневого
ураження (похибки при визначенні граничних величин якісної зміни рівня
боєздатності накладаються на похибки при визначені необхідного ступеня
вогневого ураження (кількості завдань), що в свою чергу накладається на
похибки визначення сил і засобів необхідних для виконання завдань, а це в
свою чергу накладається на похибки визначення потреби боєприпасів).
Відомо, що якісна зміна рівня реалізації можливостей військового
формування при граничних значеннях характеризується суттєвими змінами у
функціонуванні військового формування при відносно невеликому
зовнішньому впливові (зокрема вогневому). Таким чином, можна
стверджувати, що при досягненні граничної величини рівня реалізації
можливостей військового формування передбачити його подальшу поведінку
досить складно. Рівень реалізації можливостей може знижуватись більш
повільно у випадку коли рівень синергії окремих елементів вище ніж
військового формування в цілому, так і стрімкіше коли навпаки. В даному
випадку можливо стверджувати, що процесу реалізації можливостей
військового формування в умовах вогневого впливу при досягненні граничної
величини рівня боєздатності притаманна біфуркація. Отже, для визначенням
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рівня реалізації можливостей військових формувань та динаміки його зміни в
процесі вогневого ураження пропонується розглянути можливість
застосування підходів теорії біфуркації, як таких, що відповідають умовам
процесу, який досліджується.
Таким чином, застосування підходів теорії біфуркацій дозволить
визначити динаміку зміни рівня реалізації можливостей військового
формування в процесі вогневого ураження, що дозволить передбачити умови
для зміни організаційної структури для підвищення стійкості функціональних
зв’язків складових військового формування при досягнення області близької
до точки біфуркації. Також застосування підходів теорії біфуркацій, зокрема
постійної Фейгенбаума, дозволить визначити наступні точки біфуркації
функції показника реалізації можливостей військового формування в процесі
вогневого ураження, що дозволить збільшити час функціонування
військового формування.
Майстренко О.А., к.т.н.,
Попков О.Б.,
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Оліярник Б.О., д.т.н., с.н.с.
ДП «ЛДЗ «Лорта»
Петушков В.В.
Командування РВ і А ЗС України
ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ СНАРЯДІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ
ЗАДАНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРІЛЬБИ
При стрільбі звичайними боєприпасами окремі та групові не
спостережувані цілі уражають із завданням повного знищення або
придушення. Задачі стрільби на ураження відповідає певний рівень показника
ефективності стрільби. Вважаючи, що рівень показника ефективності
стрільби визначено, потрібно знайти таку витрату снарядів, при призначенні
якої ціль уражається з необхідним рівнем показника ефективності стрільби.
При стрільбі по окремій не спостережуваній цілі в системі двох груп
помилок ймовірність її ураження будемо визначати за формулою
n n
P  1
 x, z  1 p( x  x , z  z ) dxdz, (1)
 





г

ф

i 1

j 1

N ij

di

dj

де ( x, y) – щільність розподілу системи незалежних випадкових величин
( x, y) .
Знаючи щільність розподілу системи ( x, y) , можна визначити елемент
ймовірності ( x, y)dxdy, що характеризує ймовірність умови (з точністю до
нескінченно малих вищого порядку). Тоді, відповідно до теореми множення
ймовірностей, ймовірність ураження цілі за цією гіпотезою (помилки
визначення установок мають значення x і z )
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P( x, y)  ( x, y)dxdy.

Щоб перейти до повної (безумовної) ймовірності ураження цілі,
необхідно підсумувати (проінтегрувати) ймовірності по всіх гіпотезах, тобто
 

  Px, z  x, z dxdz. .
Підставивши знайдене значення Px, z  , отримаємо розрахункову
P

  

формулу для визначення ймовірності ураження цілі:
P


   x, z 1  1 p( x  xdi, z  z dj)

 



nг nф

 



i 1 j 1

N ij



dxdz.



Імовірність ураження цілі залежить від точності визначення установок,
характеристик розсіювання снарядів, уражаючої дії боєприпасів, витрати
снарядів та способу обстрілу цілі. Витрату снарядів, що забезпечує
необхідний рівень показника ефективності стрільби, визначаємо для
ураження конкретної цілі при стрільбі в конкретних умовах, тобто спосіб
визначення установок, артилерійська система, дальність стрільби, заряд,
снаряд й установка детонатора вважаються заданими. У цьому випадку
ймовірність ураження цілі залежить тільки від двох чинників: витрати
снарядів N і параметрів способу обстрілу цілі.
Так як ймовірність ураження цілі залежить від загальної витрати
снарядів N і параметрів способу обстрілу цілі, то для кожного способу
обстрілу отримаємо своє рішення. Тому завдання визначення витрати
снарядів, що забезпечує заданий рівень показника ефективності стрільби,
вирішуємо при допущенні, що спосіб обстрілу цілі найвигідніший. Будемо
вважати, що ймовірність ураження цілі задана. Позначимо її P * . Для
конкретних умов стрільби потрібно знайти таку витрату снарядів N   N ,
nг

nф

i 1 j 1

ij

при якої ймовірність ураження цілі P  P * .
Рівняння ймовірності ураження цілі можна визначити щодо витрати
снарядів. Дійсно, якщо витягти корінь квадратний з лівої і правої частин (1),
то отримаємо вираз

1  Р   е  К , (2)
де коефіцієнт К  NSп , E , Е - серединні помилки визначення установок, S n ЕдоЕно

до

но

зона розсіювання.
Вираз (2) після логарифмування приводиться до виду






n 1  P .


К 

Звівши обидві частини отриманого виразу в квадрат, маємо

К
n 1  P .
2



2

Ця формула встановлює співвідношення між заданим ступенем
ураження цілі P  P * та коефіцієнтом K при найвигіднішому способі
обстрілу цілі. Переймаючись різними значеннями ймовірності ураження цілі,
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можна розрахувати значення K . Вважаючи, що чисельне значення K відомо,
можна знайти витрату снарядів, що забезпечує задану ступінь ураження:
NК

ЕдоЕно
.
Sп

Маляренко О.С., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Рузяк І.М.
Головний командний центр Збройних Сил України
ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ
РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВПІЗНАВАННЯ НАТО В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
УКРАЇНИ
Упровадження запитувачів та відповідачів системи впізнавання НАТО Mk
XA, яку застосовують також у багатьох позаблокових державах, призвано
забезпечити покращення контролю повітряного простору України,
забезпечити запобігання “дружнього вогню” під час заходів міжнародного
військового співробітництва.
Аналіз принципів побудови та застосування систем радіолокаційного
впізнавання України та НАТО показує, що ці системи є несумісними в
технічному відношенні та на системному рівні. Технічна несумісність полягає
в першу чергу у відмінності частот сигналів у 1,5 рази, що не дозволяє
використовувати єдині пристрої генерації, випромінювання та приймання
сигналів. Різні принципи і можливості впізнавання, що реалізовані у
системах, вимагають різної технічної реалізації відображення результатів
упізнавання, автоматичного прийняття рішень. Системна несумісність
полягає в різних принципах загального та індивідуального впізнавання
повітряних, надводних та наземних об’єктів, у застосуванні режимів та кодів
упізнавання. Тому можливе лише незалежне паралельне до існуючих засобів
упізнавання – запитувачів та відповідачів – використання елементів системи
Mk XA.
Проста заміна апаратури ІІІ діапазону системи “Пароль” на апаратуру
системи Mk XA задачу не вирішує. Потрібні суттєві доробки “носіїв”
запитувачів та відповідачів, на багатьох зразках існуючого озброєння
впровадження запитувачів Mk XA є навіть технічно неможливим через те, що
частота ІІІ діапазону відрізняється від частот Mk XA приблизно в 1,6 рази і
через різні принципи впізнавання.
Створення в ході модернізації запитувачів та відповідачів системи
“Пароль” (VII діапазон) за блочно-модульним принципом комплексованих
засобів, які мають у своєму складі елементи запитувача (відповідача) системи
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Mk XA, дозволяє без зайвих витрат впроваджувати засоби системи Mk XA
лише там і тоді, де і коли це потрібно і технічно можливо, але також потрібні
суттєві доробки “носіїв” запитувачів та відповідачів.
У ході впровадженні елементів системи Мk ХА шляхом умонтування
комплексованих запитувачів, відповідачів необхідна доробка засобів (РЛС,
ЗРК, літаків), з якими передбачається спряження в частині керування,
обробки, відображення, передачі та використання інформації.
Для деяких або багатьох систем озброєння це може бути технічно
неможливим. У таких випадках попередження помилкового вогневого впливу
може бути забезпеченим оперативним оповіщенням від засобів
радіолокаційної розвідки, що оснащені запитувачами Мk ХА.
Мартинюк В.В., д.т.н., проф.,
Засорнов О.С., к.т.н., доц.
Хмельницький національний університет
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ
АПАРАТУРИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
Електроживлення військової апаратури в польових умовах є дуже
важливим під час ведення військових дій при пошкодженні стаціонарних
електричних мереж. Використання дизельних електрогенераторів створює
шум, який демаскує війська, що дозволяє противнику визначити замасковані
позиції українських військ.
Для забезпечення електроживлення військової апаратури в польових
умовах автори пропонують інтелектуальну систему електроживлення, яка
складається із сонячних панелей, суперконденсаторів, акумуляторів,
пристрою відслідковування позиції сонця та пристрою відслідковування
точки максимальної потужності кожної сонячної панелі.
Важливим елементом інтелектуальної системи електроживлення
військової апаратури в польових умовах є пристрій діагностування кожної
сонячної панелі, кожної комірки блоку суперконденсаторів та кожної комірки
акумуляторних батарей. Особливістю такого пристрою є запропоновані нові
алгоритми діагностування, які базуються на теорії дробового числення,
імпедансній спектроскопії та елементах теорії штучного інтелекту.
Загальною особливістю усіх складових інтелектуальної системи
електроживлення військової апаратури в польових умовах є те, що вони усі
складаються із послідовно з’єднаних комірок, робота яких залежить від їх
внутрішнього комплексного опору. Наприклад, сонячна панель складається із
послідовно
з’єднаних
фотоелементів,
суперконденсаторна
батарея
складається із послідовно з’єднаних комірок суперконденсаторів, а
акумуляторна батарея складається з послідовно з’єднаних гальванічних
елементів.
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Використання інтелектуальної технології інтернету речей дозволяє
використовувати індивідуальну IP-адресу кожної сонячної батареї, кожної
батареї суперконденсаторів та кожної акумуляторної батареї. Це дозволяє
проводити дистанційне діагностування кожного із послідовно з’єднананих
фотоелементів в сонячній панелі, кожної із послідовно з’єднаних комірок
суперконденсаторів та кожного із з послідовно з’єднаних гальванічних
елементів у акумуляторній батареї. Отримана інформація дистанційно
передається на ноутбук, обробляється та в залежності від результатів
діагностування, формуються
керуючі
сигнали
для
забезпечення
максимального коефіцієнта корисної дії системи та максимальної її
ефективності та може бути застосована у підрозділах збройних сил,
командних пунктах, тилових підрозділах забезпечення, що значно підвищить
їх енергонезалежність у польових умовах та в умовах бойових дій.
Махно С.М., к.ф.-м.н., с.н.с.,
Горбик П.П., д.ф.-м.н., проф.,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І
ПОКРИТТІВ, ЕФЕКТИВНО ПОГЛИНАЮЧИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ В ЗАДАНИХ ДІАПАЗОНАХ СПЕКТРА
Метою роботи є розробка наукових засад нових перспективних для
практичного використання і впровадження у виробництво матеріалів і
покриттів, мінімізуючих помітність у радіолокаційному та інфрачервоному
діапазонах спектра, виготовлення дослідних зразків, вивчення їх фізичних і
хімічних властивостей та експлуатаційних параметрів.
Об’єкти дослідження – конструкційні радіопоглинаючі матеріали,
фарбовані антирадарні покриття, наносистеми та наповнювачі, які активно
взаємодіють з електромагнітним випромінюванням широкого діапазону
електромагнітного спектра.
Методи дослідження: рентгенофазовий аналіз, електронна та оптична
мікроскопія, диференційий термічний аналіз, вимірювання магнітних,
електричних, електрофізичних та оптичних характеристик, кліматичні
випробування, теоретичні розрахунки тощо.
Зміст
досліджень
складали:
синтез
високодисперсних
та
нанорозмірних компонентів із заданими діелектричними і магнітними
втратами, створення на їх основі матрично-дисперсних і плівкових систем,
що ефективно взаємодіють з електромагнітним випромінюванням актуальних
діапазонів спектра, дослідження їх фізико-хімічних та електродинамічних
властивостей,
встановлення
оптимальних
складів,
дослідження
експлуатаційних характеристик радіопоглинаючих матеріалів і покриттів та
впливу на їх параметри умов експлуатації тощо; наукове обґрунтування нових
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перспективних способів отримання радіопоглинаючих матеріалів із заданими
електродинамічними параметрами та можливістю високоадгезійного
нанесення на металеві і неметалеві поверхні з використанням технологій
фарбування та приклеювання облицювальних плиток, створення дослідних
зразків радіопоглинаючих матеріалів для зменшення радіолокаційної
помітності широкого функціонального призначення; розробка технологічних
методик виготовлення нових екологічно безпечних перспективних для
впровадження
в
серійне
виробництво
технологій
виготовлення
негорючих/малогорючих матеріалів і покриттів із екологічно прийнятних та
економічно доступних компонентів.
Мельник Б.О., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Дачковський В.О., к.т.н.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Сампір О.М.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Даценко І.П., к.т.н.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ КОЛІСНИХ ТА ГУСЕНИЧНИХ
ПЛАТФОРМ
Аналіз втрат озброєння та військової техніки (ОВТ) в операції
Об’єднаних сил свідчить про значне навантаження на систему відновлення
ОВТ. Дані обставини зумовлені великою номенклатурою зразків ОВТ, які
були на озброєнні Збройних Сил (ЗС) України до 2014 року та збільшенням
номенклатури – після прийняття на озброєння нових та модернізованих
зразків ОВТ.
Крім того, збільшення номенклатури ОВТ відповідно призводить до
збільшення номенклатури матеріально-технічних засобів (МТЗ) необхідних
для відновлення зразків ОВТ, які отримали експлуатаційні або бойові
пошкодження. Дані обставини безумовно впливають на систему логістичного
забезпечення ЗС України однією із функцій якої, є підсистема відновлення,
функціонування якої напряму залежить від підсистеми забезпечення МТЗ.
Оброблення інформації підсистемою забезпечення МТЗ щодо потреби
військових частин (підрозділів) у МТЗ, визначення місць зберігання МТЗ у
яких є потреба, визначення транспорту яким їх подати призводить до
збільшення часу їх подачі у військові частини (підрозділи). А широка
номенклатура ОВТ, відповідно для їх відновлення МТЗ практично
унеможливлює подання у визначене місце і у заданий час необхідних МТЗ.
Таким чином, для зменшення навантаження на систему логістичного
забезпечення ЗС України і відповідні її підсистеми відновлення ОВТ та
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забезпечення МТЗ, виникає необхідність пошуку нових та ефективних шляхів
створення базових колісних та гусеничних платформ. Дані платформи
повинні бути уніфіковані та забезпечити можливість монтажу на їх базі
засобів вогневого ураження та спеціального обладнання в залежності від
специфіки та завдань родів військ та служб.
Для вирішення даного завдання запропоновано базову колісну та
гусеничну платформу модульного типу. Зазначенібазові платформи повинні
забезпечити можливість розміщення екіпажу або системи дистанційного
управління, швидкої заміни пошкоджених вузлів та агрегатів, можливість
монтажу різного типу вогневих засобів або спеціального обладнання,
тощо.Відповідно дані платформи повинні містити модуль розміщення
екіпажу або обладнання дистанційного управління, модуль силової
установки, модуль трансмісії, модуль ходової частини, при чому корпус
платформи повинен містити чарунки для монтажузазначених модулів.
Таким чином, створення даних платформ дасть можливість уніфікувати
базові платформи під монтаж засобів вогневого ураження та спеціального
обладнання, спростити конструкцію, забезпечити можливість швидкої зміни
цільового призначення базових платформ, зменшити час та об’єм ремонту за
рахунок модульного методу ремонту та забезпечити можливість модульної
комплектації, можливість модернізації шляхом заміни модулів, зручність
транспортування різними видами транспорту, тощо.
Мельник О.Д.,
Сенаторов В.М., к.т.н., доцент
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЛІНІЇ ВІЗУВАННЯ ПРИЦІЛУ ТИПУ
“ПЕРЕХРЕСТЯ”
Для мінімізації похибки візуального суміщення прицільного знаку (ПЗ) з
візирним знаком колімаційного каналу вимірювального оптико-електронного
комплексу (ОЕК) доцільно автоматизувати процес визначення координат ПЗ..
Встановлена аналітична залежність між величинами зміщення ПЗ,
обумовленого похибкою його наведення оператором, відносно візирного
знаку і лазерної плями в системі координат відповідних позиційно-чутливих
фотоприймачів (ПЧФ) ОЕК.
При відсутності неузгодженості ЛВ прицілу з віссю лазерного променя
встановлені дві рівності. При збиванні ЛВ прицілу ці рівності порушуються, і
різниця лівої і правої частин визначить величину відхилення ЛВ відносно
лазерного променя у двох площинах.
Розглянемо спосіб визначення величини зміщення ПЗ на спрощеній
моделі, використовуючи метод сегментації зображення.
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З аналізу площини ПЧФ, де формуються зображення ПЗ у вигляді
«перехрестя», виходить, що перехрестя ПЗ ділить область зображення
візирного знака на чотири прямокутники.
Лінійна величина зміщення ЛВ в площинах відповідних фотоприймачів
залежить від координат центру прямокутників та лазерної плями. Лінійні
зміщення перераховуються у кутові, враховуючи розміри пікселів ПЧФ,
фокуси об’єктивів окулярної камери та колімаційного каналу ОЕК і
збільшення прицілу.
Оцінка похибки визначення положення ЛВ контрольованого прицілу в
складі стрілецької зброї при використанні розглянутого вище способу
визначення координат ПЗ типу «перехрестя» дає результат 5,9'' при прямому
випромінюванні лазера і 4,7'' при відбитому.
На основі результатів обчислення похибки визначення кутового зміщення
ЛВ при автоматизованому способі контролю можна зробити наступні
висновки:
- використання автоматизованого способу контролю положення ЛВ
прицілів у ході випробувань дозволяє підвищити точність вимірів в 1,6 - 2,1
рази у порівнянні з неавтоматизованим способом;
- для автоматизованого способу використання схем на основі відбитого
від дзеркала випромінювання лазера дозволяє підвищити точність виміру на
1,2" - 1,4".
Мельник О.Д.,
Сенаторов В.М., к.т.н., доцент
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ ЛІНІЇ ВІЗУВАННЯ
ПРИЦІЛУ В ХОДІ ПЕРЕВІРОЧНОЇ СТРІЛЬБИ
Перевірка виконується за наступною методикою:
а) вимірювальний оптико-електронний комплекс (ОЕК) готується до
роботи відповідно до його експлуатаційної документації;
б) зброя разом із прицілом приводиться до нормального бою відповідно до
її експлуатаційної документації;
в) контрольований приціл знімається зі зброї і встановлюється на
посадкове місце нульового коліматору в кількості п'яти разів із визначенням
положення ЛВ у вигляді пари відліків (горизонт, вертикаль);
г) розраховуються середні значення координат лінії візування (ЛВ)
контрольованого прицілу, визначені за допомогою нульового коліматору;
д) контрольований приціл знімається з посадкового місця нульового
коліматора і знову встановлюється на зброю;
е) проводиться серія з 10 пострілів по грудній мішені, встановленій на
дальності 100 м від рубежу відкриття вогню з визначенням положення
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середньої точки влучання (СТВ) відносно точки прицілювання у вигляді пари
відліків (горизонт, вертикаль);
ж) зброя з контрольованим прицілом закріплюються в прицільному
пристрої типу ПС-51;
і) у ствол зброї встановлюється п'ять разів ствольний коліматор типу
1П61 і визначається положення ЛВ у вигляді пари вимірів (горизонт,
вертикаль);
к) визначаються середні значення координат ЛВ контрольованого прицілу,
визначені за допомогою ствольного коліматору;
л) зброя з контрольованим прицілом встановлюється на опори ОЕК;
м) лазер встановлюється на дульну частину зброї, і вмикається його
живлення;
н) змінюючи кутове положення зброї, прицільний знак контрольованого
прицілу наводиться п'ять разів на візирний знак колімаційно-вимірювального
блоку ОЕК;
п) за допомогою прикладного програмного забезпечення, фіксується в
пам'яті персонального комп'ютеру координати лазерної плями, прицільного
знаку і контрольної точки;
р) за розрахунком визначаються кути в горизонтальній і вертикальній
площинах між віссю лазерного променя і ЛВ, відповідні до початкового
положення ЛВ;
с) за розрахунком визначаються середні значення координат ЛВ;
т) лазер знімається зі зброї, зброя знімається з опор, і проводиться 5 серій
з 10 пострілів кожна по грудній мішені, встановленій на дальності 100 м від
рубежу відкриття вогню;
у) визначається положення СТВ відносно точки прицілювання у вигляді
пари відліків (горизонт, вертикаль);
ф)зброя з контрольованим прицілом знову закріплюється в прицільному
пристрої типу ПС-51;
х) у ствол зброї знову встановлюється п'ять разів ствольний коліматор
типу 1П61 і визначається положення ЛВ у вигляді пари відліків (горизонт,
вертикаль);
ц) за розрахунком визначаються середні значення координат ЛВ
контрольованого прицілу, визначені за допомогою ствольного коліматору:
ч) зброя з контрольованим прицілом знову встановлювалося на опори
ОЕК;
ш) лазер зі зброєю знову встановлювалися на штатні місця у зворотному
порядку;
щ) повторюючи пункти (н)…(п), визначаються значення координат
лазерної плями, прицільного знаку і контрольної точки;
е) за формулами визначаються середні значення координат ЛВ;
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ю) контрольований приціл знімається зі зброї і встановлюється на
посадкове місце нульового коліматора п'ять разів із визначенням положення
ЛВ у вигляді пари відліків (горизонт, вертикаль);
я) за формулами визначаються середні значення координат ЛВ
контрольованого прицілу, визначені за допомогою нульового коліматору, і
величини зміщення ЛВ контрольованого прицілу для кожного зі способів.
Мельник О.Д.,
Сенаторов В.М., к.т.н., доцент
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ
ЛІНІЇ ВІЗУВАННЯ ОПТИЧНИХ ПРИЦІЛІВ
Для зброї високої купчастості значення припустимого відхилення лінії
візування (ЛВ) - однієї з найважливіших характеристик прицільної техніки,
становить 54". З метрологічної точки зору - межа похибки вимірів, що
допускається, має становити 0,2…0,3 границі симетричного допуску на
вимірюваний важливий параметр. Таким чином, максимальне значення
припустимої похибки оптико-електронних комплексів (ОЕК) для контролю
положення ЛВ сучасних прицілів не повинне перевищувати 10…16''.
На основі результатів аналітичного огляду існуючих технічних засобів і
методів контролю положення ЛВ оптичних прицілів, результатів розрахунків
їх точності, можна зробити висновок, що вони не забезпечують вказану
точність. Можна сформулювати інші вимоги до таких ОЕК:
діапазон виміру кутів повинен забезпечувати можливість оцінювання
відхилення ЛВ у всьому діапазоні кутів прицілювання;
відсутність необхідності перестановки прицілу на посадочне місце
зброї в ході його контролю;
зниження або повна відсутність залежності результатів виміру від
кваліфікації оператора;
автоматизація процесу виміру з можливістю збереження результатів
вимірів з метою подальшого аналізу і обробки отриманих результатів;
безпека для обслуговуючого персоналу і для технічного стану зброї,
відносна простота експлуатації.
Аби ОПЕК задовольняв цим вимогам, він має будуватись на сучасній
елементній базі: лазеру для ідентифікації осі каналу ствола зброї та
цифрового фотоприймача для ідентифікації осі лазера та ЛЕВ прицілу.
В доповіді розглядається 5 варіантів побудови ОПЕК:
 із суміщеними колімаційним і приймальням каналами на основі
прямого випромінювання лазера;
 із рознесеними колімаційним і приймальним каналами на основі
прямого випромінювання лазера;
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 із суміщеними колімаційним і приймальним каналами з використанням
рефлектору;
 із рознесеними колімаційним і приймальним каналами з використанням
рефлектору;
 із використанням лазерного патрону для контролю прицілів бойового
модуля наземних роботизованих комплексів.
Розрахунки точності цих схем показують, що вони відповідають вимогам
до ОЕК, але без істотного метрологічного запасу.
Митяй Р.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАСОБІВ МАСКУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ В ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ
У сучасних умовах ведення бойових дій особливу актуальність набуває
приховування об'єктів військової техніки від оптико-електронних засобів
(ОЕЗ) розвідки, що функціонують в інфрачервоному (ІЧ) діапазоні довжин
хвиль. Військові аналітики відзначають, що кількість новітніх зразків ІЧ ОЕЗ
розвідки, які постачаються на озброєння армій провідних країн світу щорічно
збільшується приблизно на 7%, при цьому суттєво покращуються їх тактикотехнічні характеристики.
На теперішній день сучасні розвідувальні ІЧ ОЕЗ дозволяють з високою
ймовірністю виявляти об'єкти військової техніки широкої номенклатури.
Військові фахівці відзначають, що відсоток виявлених цілей розвідувальною
оптико-візуальною і ІЧ апаратурою в денний і нічний час приблизно
однаковий. У зв'язку із цим очевидно, що проблемні питання надійного
маскування об'єктів військової техніки від розвідувальних ОЕ ЗІЧ діапазону,
вимагають відповідного рішення.
Досить успішно протидіяти ІЧ ОЕЗ супротивника можна шляхом
застосування пасивних і активних способів і засобів приховування та
теплової імітації об'єктів військової техніки.
Для приховування об'єктів військової техніки в ІЧ діапазоні довжин
хвиль слід реалізувати комплекс заходів щодо компенсації теплового
контрасту між об'єктом і навколишнім його фоном, а для їхньої імітації — по
відтворенню на поверхні неправильної теплової цілі теплового контрасту, що
відповідає реально існуючому зразку військової техніки.
Пасивні способи і засоби приховування та імітації добре відомі,
докладно описані в багатьох джерелах і широко застосовуються в арміях
провідних країн світу. В основному це використання різнотипних по
конструкції і складу матеріалів, що деформують та зменшують теплову
сигнатуру об'єкта; емалі і лаки для фарбування техніки, з коефіцієнтом
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відбиття, що лежить у межах 10 - 40%; піноутворюючі і пористі матеріали,
що наносяться на поверхню об’єктів.
Крім того, широко представлені різні теплорозсіючі та тепловідбиваючі
покриття і матеріали, що складаються, як правило, з декількох шарів.
Також великий потенціал для маскування об’єктів військової техніки
мають сучасні нано-структурні матеріали, наприклад, поглиначі
електромагнітних хвиль, виконані у вигляді оксидних полімерних
(керамічних) мікросфер на основі свинцю або дрібних вуглецевих трубок,
орієнтованих вертикально. За заявою авторів даних розробок, застосуванням
різних варіантів подібних матеріалів досягається скорочення дальності
виявлення об'єкту до 3 разів.
Найбільш перспективним напрямом розвитку засобів приховування і
імітації об'єктів військової техніки в ІЧ діапазоні довжин хвиль, на думку
фахівців, є створення і застосування матеріалів і покриттів з керованим
тепловим випромінюванням.
До п'ятірки найбільш відомих компаній, що досягли значних
результатів, відносяться ізраїльський “Eltics”, що розробив маскувальну
систему “Black Fox”; шведська “SaabBarracuda”, що створила однойменну
мобільну камуфляжну систему; британська “BAE Systems”, що налагодила
виробництво системи приховування теплового випромінювання об'єктів
“Adaptiv”; американська “ААЕ Tacticam”, що розробила адаптивне покриття і
спеціальні маскувальні панелі.
Виходячи з наведеного засоби приховування і теплової імітації повинні
задовольняти наступним основним вимогам:
мати мультіспектральну функціональність;
відповідати можливостям просторової і енергетичної розрізнювальної
здатності розвідувальних ОЕЗ ІЧ діапазону;
мати можливість керування джерелами випромінювання в широкому
інтервалі температур, низькі витрати енергії;
універсальність застосування на різних об'єктах військової техніки.
Митяй Р.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Пугач Е.О.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Зброяр”
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЩО ДІЄ В ПІШОМУ ПОРЯДКУ
Збройні сили багатьох країн вивчають необхідність впровадження
стрілецької зброї наступного покоління, що найкраще підходить для
ефективного виконання завдань у всьому спектрі майбутнього оперативного
простору.
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За останні чотири роки у світі були реалізовані програми закупок та
визначені запити пропозиції на вимогу у сфері стрілецької зброї, які
ілюструють, певні тенденції розвитку стрілецького озброєння.
Французька армія, у вересні 2016 року оголосила про контракт із
компанією Heckler & Koch вартістю 168 мільйонів євро, що передбачає заміну
штатних штурмових гвинтівок FAMAS F1 гвинтівками HK416F калібру
5.56x45 мм. Також розглядається можливість заміни снайперської гвинтівки
FRF2 на самозарядну гвинтівку в калібрі 7.62 та кулемету Minimi в калібрі
5.56 на кулемет 7.62 Lightweight Machine Guns (LMGs).
У квітні 2017 року німецькі зб ройні сили випустили запит пропозицій
по програмі System Sturmgewehr Bundeswehr, відповідно до якої
передбачається заміна штурмових гвинтівок H&K G36 5.56x45 мм системою
такого ж калібру. Згідно з офіційними документами, у період з 2019 по 2026
рік повинно бути закуплено до 120000 гвинтівок.
В 2016 році в силах спеціальних операцій Нідерландів прийнято
рішення щодо заміни штурмових гвинтівок HK416 у калібрі 5.56 мм на
штурмові гвинтівки SIG Sauer MCX у калібрі .300 BLK.
У березні 2017 року USSOCOM прийняло рішення про придбання
комплектів модернізації штурмових гвинтівок M4A1 для можливості
використання, як у калібрі 5.56 мм, так і в калібрі .300 BLK.
У квітні 2017 року USSOCOM випустило запит пропозиції на вимогу до
сучасної снайперської гвинтівки Advanced Sniper Rifle (ASR). Новою
вимогою ASR передбачається пошук єдиної зброї для снайпера, яку за
мінімальний час можна переробити під кожен із трьох калібрів: патрон .338
NM поряд з більш звичними патронами 7.62x51 мм і .300 NM.
Патрон .338 NM також починає набирати популярність у системах
озброєння інших типів, включаючи вимогу USSOCOM по легкому кулемету
Lightweight Medium Machine Gun (LWMMG), яким передбачається поставка
5000 таких систем для військових випробувань і оцінки.
У запиті пропозицій по LWMMG, опублікованому в травні 2017 року,
передбачається розробка середнього кулемета зі стрічковим живленням
патронами .338 NM, що представляє собою легку альтернативу
крупнокаліберним кулеметам калібру .50 BMG (12.7 x 99 мм).
Але найбільш кардинальними є заходи заявлені на початку 2019 року
командуванням Сухопутних військ США, а саме план по розробці "нового
покоління зброї відділення / NGSW" в особі ручного кулемета NGSW-AR для
заміни М249 і штурмової гвинтівки NGSW-R для заміни М4, планується
закупівля 250000 одиниць зброї під новий 6.5 мм або 6.8 мм СТ (Cased
Telescoped) патрон та самих патронів 150 000 000 штук. На кінець весни 2019
року можливим виконавцям розробки "нового покоління зброї відділення"
запропоновано зробити заявки на надання 53 одиниць NGSW-R і 43 одиниць
NGSW-AR і 845 000 патронів для проведення випробувань.
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Суттєвою відмінністю зазначеного комплексу є застосування
телескопічного патрона (куля розміщена всередині порохового заряду, сам
пороховий заряд розміщено в пластиковій гільзі), що забезпечує зменшення
ваги на 40 відсотків ніж у тактичних аналогів.
Основною метою впровадження зазначеної системи у збройні сили
США є підвищення мобільності, ситуаційної обізнаності військовослужбовця
та забезпечення ураження супротивника захищеного сучасними засобами
індивідуального захисту на відстанях до 600 метрів.
Виходячи з вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
у зв'язку з тим, що будь-який перехід від широко розповсюджених типів
боєприпасів для існуючої стрілецької зброї, пов'язаний з великими
фінансовими витратами, у коротко- і середньостроковій перспективі мало які
збройні сили західного світу наважаться далеко відійти від існуючих
стандартів НАТО до моменту успішної реалізації США програми переходу на
принципово нові комплекси "зброя-патрон";
сили спеціальних операцій різних країн зі своїми спеціальними
вимогами будуть в різній мірі використовувати альтернативні боєприпаси для
стрілецької зброї або нові комплекси "зброя-патрон".
Місайлов В.Л., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРУ СИГНАЛІВ, ВІДБИТИХ ВІД ВИХРОВИХ
КІЛЕЦЬ
Тропосфера є неоднорідним, випадковим, нестаціонарним середовищем,
радіофізичні властивості якого залежать від великої кількості чинників.
Найбільш мінливим є нижній шар тропосфери, що безпосередньо прилягає до
земної поверхні (атмосферний пограничний шар, АПШ). В залежності від
метеорологічної ситуації у АПШ можуть виникати неоднорідності різних
просторових розмірів (шаруваті, точкові). Серед точкових неоднорідностей
необхідно виділити неоднорідності із великим терміном існування, які
можуть досить сильно впливати на функціонування радіотехнічних систем
(РТС)– так звані янгол-ехо (терміки, глобули і т.і.). Фізичним підґрунтям
виникнення таких неоднорідностей є рух повітря, який може ставати
замкненим (утворення вихору, якій в свою чергу може еволюціонувати у
вихрове кільце). Тропосферні неоднорідності динамічного типу у вигляді
вихрових кілець (ВК) здатні переміщуватись у просторі не розпадаючись на
відстань порядку 100 власних діаметрів і можуть переносити всередині себе
деяку кількість сторонньої речовини, електричні властивості якої
відрізняються від властивостей навколишнього повітря. Таким чином ВК
можуть виступити у ролі перевідбивачів електромагнітної енергії.
Особливістю ВК є відсутність у них зовнішньої оболонки, яка утримувала би
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речовину всередині, тому поступово стороння речовина видалятися із
вихрового кільця. Тобто із часом, при русі у просторі, електричні властивості
ВК будуть змінюватись. Швидкість цих змін буде визначатись як
внутрішніми (розміри, стан, кількість, маса та площа частинок сторонньої
речовини, розміри кільця та швидкість обертання вихору), а також
зовнішніми чинниками (наявність турбулентності, швидкість та напрямок
вітру). Наслідком цього буде зміна як амплітудних так і спектральних
характеристик сигналів, відбитих від ВК.
У доповіді наводяться теоретичні оцінки зміни спектрів сигналів,
відбитих від ВК на різних етапах життя вихрового кільця, та результати
експериментальних досліджень цього питання.
Місюк Г.В.,
Худов Г.В., д.т.н., проф.
Сердюк О.В.
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ
ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
ПАСИВНИХ ПРИЙМАЧІВ
Встановлено, що основною тенденцією розвитку повітряних об’єктів є
зменшення їх радіолокаційної помітності. Малі значення ефективної поверхні
розсіяння сучасних та перспективних повітряних об’єктів обумовлюють
погіршення ефективності їх виявлення.
Розглянуті традиційні методи підвищення ефективності виявлення
малопомітних повітряних об’єктів. Встановлено, що основним недоліком
використання таких методів є збільшення кількості радіолокаційних станцій,
споживаної потужності та, як наслідок, вартості створення та утримання
радіолокаційного поля.
Для підвищення ефективності виявлення малопомітних повітряних
об’єктів запропонований метод, оснований на використанні системи пасивних
приймачів. Інформація такої системи пасивних приймачів, які розташовані
один від одного на визначеній відстані, може використовуватися у якості
додаткової на командних пунктах радіотехнічних підрозділів, а також для
створення та підтримки суцільного радіолокаційного поля.
Виявлення повітряних об’єктів та визначення їх координат проводиться
шляхом вимірювання відносних затримок сигналів від об’єктів. Тому можна
відмовитися від обзору повітряного простору та застосовувати ненаправлені
антени. Але необхідно сканувати увесь діапазон частот, на яких працюють
джерела такої інформації від повітряних об’єктів.
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У випадку імпульсного випромінювання розрізняють час приходу
сигналу на кожен із приймачів. У випадку безперервного сигналу для
вимірювання затримки необхідно використовувати базову кореляційну
функцію випромінювання, прийнятого на окремих позиціях (базах).
Для вимірювання кутових координат повітряних об’єктів в системі
пасивних приймачів можна застосовувати відомі методи пеленгації, а саме:
кутомірний, різницево-далекомірний або кутомірно-різницево-далекомірний.
У подальших дослідженнях необхідно обрати метод визначення
координат повітряних об’єктів та розглянути основні джерела інформації для
пасивної системи приймачів, їх тактико-технічні характеристики та визначити
на яких частотах повинні працювати приймачі запропонованої системи.
Мошковський М.С. к.х.н., с.н.с.,
Князський О.В.,
Мосійчук С.Я.,
Стецюк В.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПОЖЕЖІ ПРИ НАТУРНИХ
ВИПРОБУВАННЯХ ЗАГОРЯННЯ МОДЕЛЬНОГО ШТАБЕЛЮ З 125 ММ
ОФ ТАНКОВИМИ ПОСТРІЛАМИ В ШТАТНІЙ ДЕРЕВ’ЯНІЙ ТАРІ
В сучасних умовах проведення ООС в Луганській і Донецькій областях
на сході України для всіх воєнних формувань і силових структур нові
виклики вимагають постійного вдосконалення існуючих та розробки нових
способів захисту цих важливих об’єктів. Організація та проведення заходів,
пов’язаних з безпечним утриманням боєзапасу в військових частинах
Збройних Сил України з урахуванням імовірних загроз щодо здійснення
терористичних актів (нападів) на об’єкти зберігання вийшли на перший план.
При цьому важливим є розробка прийомів і способів гасіння пожеж в
залежності від характеристик джерел запалювання, що характерно під час
застосування диверсійними групами противника різних запалювальних
засобів і запалювальної зброї різних груп, а також через нові аспекти їх
застосування з допомогою ударних безпілотних авіаційних комплексів.
З метою вивчення цього питання, створення більш ефективної системи
контролю за забезпеченням живучості та вибухопожежобезпеки у Збройних
Силах України, вироблення чіткого порядку оцінки таких потенційно
небезпечних об’єктів, своєчасного оперативного реагування у випадку
надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних військових об’єктах,
опрацювання пропозицій по обороні і захисту від запалювальної зброї місць
зберігання боєзапасу, в тому числі на польових складах розміщення
озброєння і боєприпасів, були проведені відповідні наукові дослідження.
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У доповіді розглядаються результати проведення планового вогневого
випробування із запалювання на 233 загально-військовому полігоні (с. Нова
Любомирка, Рівненської обл.) експериментального модельного штабелю 125
мм ОФ танкових пострілів котрий моделює штатне сховище відкритого
зберігання з такими боєприпасами.
Складування штатної укупорки було проведено відповідно до схеми,
яка використовувалась під час зберігання боєприпасів на майданчику №149
технічної території в/ч А1358 з накриттям. До місця проведення
експерименту з військових частин доставлено комплекти 125 мм ОФ
остаточно неспоряджених танкових пострілів в штатній укупорці ІІІ категорії
у кількості 200 комплектів, а в якості джерела запалювання порох
нітрогліцериновий стрічковий типу марки НБЛ-92 (до СПГ-9).
В ніч перед проведенням експерименту йшов дощ, частина дерев’яної
укупорки під боєприпаси були вологими. Під час проведення експерименту була
сонячна та вітряна погода, температура повітря + 9 0С, вологість повітря 90%.
Експеримент проводився у три етапи:
І етап – встановлення можливості загоряння індивідуальної штатної
укупорки (дерев’яного ящику) з використанням пучка нітрогліцеринового
стрічкового пороху марки НБЛ-92.
Для проведення експерименту використовувалась порожня штатна
укупорка (дерев’яна тара) від комплекту танкового пострілу та
нітрогліцериновий стрічковий порох вагою 650 г.
Після згоряння пороху в одному місці розпочалося тління, з якого
поступово утворилося полум’я. В результаті згорання пороху протягом 3 хв.
спостерігалося наявність диму, а через 5 хв. поява відкритого полум’я. Через
10 хвилин ящик впевнено розгорівся. Механічне руйнування ящика і повне
згорання відбулося через 40 хв.
Висновок. Штатну укупорку (дерев’яний ящик) можливо запалити з
використанням пучка нітрогліцеринового стрічкового пороху. Від одного місця
тління можливе утворення полум’я. Ящик повністю згорає протягом 40 хв.
ІІ етап – визначення проміжку часу після загоряння одиночного
дерев’яного ящика який викликає послідуючу детонацію метального
порохового заряду Ж-40 під час горіння однієї штатної укупорки (дерев’яної
тари). Підпалювання здійснювалося одним пучком нітрогліцеринового
стрічкового пороху марки НБЛ-92 .
Для проведення експерименту використовувалась штатна укупорка
(дерев’яний ящик) до якого від комплекту танкового пострілу був закладений
один метальний пороховий заряд Ж-40 в герметичному металевому тубусі
Через 10 хв. після підпалу ящика відбулася гучна детонація порохового
заряду з подальшим розривом і руйнуванням металевого корпусу та викидом
полум’я великої інтенсивності.
Висновок. Температури і кількості тепла яка виділяється під час
горіння навіть однієї штатної укупорки (дерев’яного ящику), достатньо для
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прогріву металевого тубуса і прояву детонації метального порохового заряду
Ж-40 через 10 хв. після підпалювання.
ІІІ етап. Відтворення реальної ситуації та виявлення загроз внаслідок
пожежі модельного штабелю 125 мм ОФ кінцево не споряджених танкових
пострілів в штатній укупорці у кількості 200 комплектів.
Для проведення заключного етапу експерименту було відтворено схему
укладки боєприпасів, яка використовувалась під час їх стаціонарного
зберігання на майданчику відкритого зберігання № 149 (з накриттям) на
технічній території військової частини А1358.
На 6 хв. вогневого випробування спостерігалась поява диму та
відкритого полум’я. На 10 хв. відбувся перший вибух порохового заряду Ж40
з викидом полум’я. Перша детонація безпосередньо снаряду (гучний вибух)
відбулася о 13 год. 12 хв. тобто через 12 хв. після підпалювання.
В період з 13 год. 23 хв. до 14 год. 00 хв. відбулася серія масових
вибухів порохових зарядів та снарядів, що призвело до повного руйнування
штабелю.
Під час вибухів спостерігався розліт снарядів, уламків та палаючих
елементів штабелю на відстань до 100 м. Останній вибух було чутно о 14
год.00 хв. тобто вибухи експериментального штабелю продовжувалися 1
годину після підпалу.
На слідуючий день було здійснене обстеження місця вибуху штабелю з
боєприпасами і в результаті встановлено наступне:
максимальна відстань на яку відбувся розліт декількох боєприпасів
складає 95м, один із них з вигорянням вибухової речовини в місці падіння;
основна кількість боєприпасів, тубусів з пороховими зарядами та
залишків укупорки знаходиться на відстані до 60 м.;
з 200 снарядів було в нездетонованому стані знайдено 163 шт. (з них 24
з вигорівшою вибуховою речовиною), решта снарядів вибухнула під час
експерименту;
з 200 порохових зарядів в цілому стані знайдено 45 шт. Решта порохових
зарядів вибухнула під час експерименту. Максимальний радіус розльоту
металевої укупорки та елементів порохових зарядів складає до 100 м.;
не було пошкоджено пожежею та вибухом 3 танкових постріли в
штатній укупорці.
Боєприпаси (снаряди та порохові заряди), які залишилися
нездетонованими після експерименту були зібрані підрозділом розмінування
і знищені встановленим порядком.
Хід проведення експериментального вогневого випробування із
запалювання штабелю фіксувався за допомогою фото-відеозйомки з
квадракоптера та наземно встановлених відеокамер.. Матеріали відеозйомки
дають повну похвилинну картину розвитку процесу горіння і наступних
серійних вибухів з руйнуванням штабелю і розльотом палаючих уламків тари,
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корпусів порохових зарядів, осколків здетонованих снарядів і корпусів
снарядів з вигорівшою вибуховою речовиною А- ІХ-2.
Висновок. Таким чином проведений вогневий експеримент підтвердив
можливість розвитку надзвичайної ситуації аналогічної надзвичайним подіям,
що відбулися на арсеналах в м. Балаклея, м. Калинівка, м. Ічня, внаслідок
диверсійних дій на майданчиках відкритого зберігання боєприпасів шляхом
підпалу. Контрольним часом від початку загорання штабелю до моменту
початку детонації танкових боєприпасів є всього 12-15 хвилин. Це той
відносно безпечний проміжок часу в який підрозділи пожежної охорони
арсеналу повинні здійснити заходи по бойовому розгортанні і ліквідації
пожежі в місці її виникнення. Далі пожежа стає неконтрольованою і носить
хаотичний характер.
Муратов В.В.,
Вашневський Д.В.,
Устименко Є.Б., д.т.н.,
Шиман Л.М., д.т.н.
ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод»
НДІ високоенергетичних матеріалів
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОЗРАХУНКІВ
ВНУТРІШНЬОБАЛІCТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
При проектуванні ракетних двигунів твердого палива (РДТП) важливою
складовою є розрахунок внутрішньобалістичних характеристик (ВБХ). На
сьогоднішній день застосування методів математичного моделювання при
розрахунках ВБХ РДТП є складною та ресурсномісткою задачею. У зв’язку з
цим, розробка автоматизованих розрахунків ВБХ РДТП є актуальною.
З цією метою авторами було розроблено програмне забезпечення, у ході
роботи з яким користувач вводить вихідні дані, необхідні для розрахунків, а
розроблена програма проводить розрахунки на основі закладених у неї
алгоритмів.
Використання
даної
розробки
дозволяє
підвищити
продуктивність і ефективність праці, а також підвищити точність розрахунків
ВБХ.
Числове вирішення даної задачі проводилось з використанням
побудованої 3D-моделі заряду ТРП і подальшого усічення отриманої моделі,
визначаючи на кожному кроці площу поверхні. Тим самим імітувався процес
горіння. В якості основної залежності використовувалось основне рівняння
внутрішньої балістики, а саме формула Борі.
Математична модель внутрішньої балістики реалізується в пакеті
наукових програм для чисельних обчислень Scilab. Розроблене програмне
забезпечення володіє графічним інтерфейсом користувача, створеним за
допомогою Scilab GUI Builder. Програма складається з чотирьох основних
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модулів: модуль вихідних даних (термодинамічні та фізико-хімічні
властивості, параметри закону горіння), модуль оцінки розкидів ВБХ, модуль
розрахунків, модуль графічних залежностей. Результати розрахунків
параметрів ВБХ надаються у табличному і графічному виглядах.
При апробації розробленого програмного забезпечення отримані
результати розрахунків ВБХ корелюються з експериментальними даними,
отриманими в результаті вогневих стендових випробувань. Враховуючи
результати розрахунків програми, які близькі до експериментальних даних,
розроблене програмне забезпечення може бути рекомендоване для
використання при розрахунках ВБХ для двигунів на твердому ракетному
паливі.
Неофітний М.В., к.ф.-м.н,
Мачехін Ю.П., д.т.н,
Гнатенко О.С.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Гулак С.В.
ПрАТ «НДІ лазерних технологій»
ЛАЗЕРНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ОПТИКИ
Дослідниками
харківського
національного
університету
радіоелектроніки ведуться дослідження та створення лазерної системи
реєстрації оптики. Розглянемо принцип реєстрації оптичного об'єкта
лазерною системою реєстрації в спрощеному вигляді: лазерне
випромінювання від джерела (зондуючий промінь), потрапляє в об'єктив
прицілу або іншого оптичного приладу, пройшовши через діафрагму, яку
утворюють деталі корпусу самого приладу. У фокальній площині об'єктива
розташована прицільна або далекомірна сітка. Основна частина падаючого
лазерного випромінювання проходить крізь сітку, потрапляє в окуляр, а
потім, пройшовши складну оптичну систему ока, потрапляє на рецепторний
апарат. Але деяка частина падаючого лазерного випромінювання відбивається
від сітки і знову проходить через об'єктив і повертається до джерела
випромінювання паралельно падаючому випромінюванню. Також деяка
частина лазерного випромінювання відбивається від зорової частини сітківки
і проходить зворотний шлях крізь оптичну систему ока і оптичного приладу, і
також повертається до джерела випромінювання. В такому разі, якщо в
систему виявлення оптики задіяти інфрачервону камеру, то на екрані
комп’ютера або дисплея, можливо побачити інтенсивний відблиск, тим самим
зареєструвати оптичний прилад тощо. Для того щоб спостерігач не міг
побачити що його виявили, в системах виявлення застосовуються лазерні
випромінювачі ближнього інфрачервоного діапазону, яке людське око не
бачить. З вище сказаного виходить ситуація, в якій оптичний об'єкт –
204

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

наглядовий прилад або приціл виступає як відбивач інфрачервоного
випромінювання, а людське око його просто не сприймає. Але й існують
методи боротьби з таким системами, наприклад, використання світлофільтрів,
які не пропускають ІЧ випромінювання. Тому запропонована в роботі лазерна
система базується на двох принципах: по-перше, фіксування відблисків від
оптичних пристроїв; по-друге, на фіксуванні за допомогою високочутливого
фотодіода малоінтенсивного випромінювання, що в свою чергу ускладнює
роботу систем протидії запропонованій в даній роботі лазерній системі. На
основі отриманих результатів було проведено ескізне проектування лазерної
системи реєстрації оптики.
Нікітенко А.П.
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
Пащенко О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОГО (ОПОРНОГО) БОЙОВОГО
СКЛАДУ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК
В сучасних умовах органами військового управління, на які покладені
завдання щодо визначення складу угруповань військ для ведення операцій,
витрачається багато часу на їх обґрунтування. Це обумовлено тим, що
науково-методичний апарат який використовується, має враховувати
комплексний характер, а також дозволяти визначати такий склад військ, який
забезпечує досягнення визначеної мети операції.
Проведений авторами дослідження аналіз свідчить, що на теперішній
час існуючий науково-методичний апарат щодо обґрунтування раціонального
бойового складу оперативного угруповання військ потребує удосконалення.
В першу чергу це стосується вибору базового (опорного) варіанту
бойового складу оперативного угруповання військ. Дослідниками, як
правило, вибір базового (опорного) варіанту бойового складу оперативного
угруповання військ в операції проводився шляхом обрання вже створеного
угруповання військ (як приклад для проведення командно-штабних навчань)
або шляхом порівняння за бойовими потенціалами. Це в свою чергу не дає
можливість порівняти угруповання своїх військ та військ противника
враховуючи специфіку застосування ударних засобів.
Враховуючи вищезазначене, в доповіді розроблений удосконалений
метод визначення базового (опорного) варіанту бойового складу
оперативного угруповання військ, що дозволить удосконалити методику
обґрунтування раціонального бойового складу оперативного угруповання
військ для ведення оборонної операції.
Основні етапи реалізації зазначеного методу: введення вихідних даних,
визначення сил та засобів противника, розрахунок коефіцієнтів зниження
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ефективності застосування зразків озброєння та військової техніки,
розрахунок ефективності вогневого ураження власних військ та противника,
визначення базового складу сил та засобів оперативного угруповання військ.
Отримані результати планується використовувати у подальших
дослідженнях для отримання вихідних даних для оцінювання прогнозованої
ефективності застосування оперативного угруповання військ, та
удосконалення методики обґрунтування раціонального бойового складу
оперативного угруповання військ для ведення оборонної операції.
Ніколаєнко Ю.Є., д.т.н., с.н.с.,
Баранюк О.В., к.т.н., с.н.с.
Рева С.А.
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ
ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНИХ МОДУЛІВ АФАР РЛС
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВИХ ТРУБ
Сучасні радіолокаційні станції (РЛС) широко застосовуються для
одержання зображень земної поверхні з високою роздільною здатністю. Це
дозволяє вирішувати завдання прогнозування погоди, дослідження
природних ресурсів, геологорозвідки, оцінки біоресурсів, створення
топографічних карт, моніторингу катастроф, екологічних забруднень і ін. За
допомогою радіолокаційних станцій також можна виявляти повітряні,
морські й наземні об'єкти, що рухаються, й з високою точністю визначати
координати та параметри їх руху.
З метою розширення функціональних можливостей радіолокаційних
станцій в останні роки в якості антенних систем широко використовуються
активні фазовані антенні решітки (АФАР), технології яких з кожним роком
неухильно розвиваються завдяки досягненням в області твердотільних
мікрохвильових інтегральних схем. До складу АФАР входить велика
кількість (від десятків до декількох тисяч) приймально-передавальних
модулів (ППМ). ППМ при своїй роботі виділяють значну кількість теплоти.
Теплота, що виділяється активними надвисокочастотними (НВЧ) елементами
вихідних підсилювачів потужності ППМ, приводить до підвищення
температури активних елементів, спаду вихідної потужності сигналів і
зниженню надійності їх роботи.
Особливо актуальним є завдання підвищення ефективності
охолодження активних НВЧ елементів вихідних підсилювачів потужності при
проектуванні перспективних і при модернізації розроблених раніше ППМ
АФАР, обумовленої переходом з арсенід-галієвої елементної бази на більш
високочастотну й одночасно потужнішу — нітрид-галієву. Нітрид-галієва
елементна база відрізняється підвищеним питомим і загальним
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тепловиділенням. Якщо рівень потужності ППМ на арсеніді галію становить
порядку 10 Вт, то на нітриді галію він досягає 15—20 Вт і більше, а густина
потужності, що розсіюється в елементній базі на основі GaN, в 5—10 разів
вище, чим у пристроях на основі GaАs.
Тому при розробці перспективних і модернізації існуючих конструкцій
РЛС з АФАР питанням підвищення ефективності охолодження активних НВЧ
елементів ППМ повинна приділятися особлива увага.
У даній роботі методом чисельного моделювання досліджені шляхи
підвищення
ефективності
повітряного
охолодження
приймальнопередавального модуля, що містить 8 активних НВЧ елементів з потужністю
тепловиділення кожного по 28 Вт. НВЧ елементи встановлені на монтажній
поверхні основи модуля. На протилежній поверхні основи виконані
поздовжні ребра охолодження. Корпус модуля виготовлений з алюмінієвого
сплаву. Оребрена поверхня обдувається повітряним потоком з температурою
на вході +40 °С. У результаті моделювання отриманий розподіл температури
монтажної поверхні основи для трьох значень швидкості повітряного потоку
в міжреберних каналах: 1, 6 і 9 м/с. Показане, що максимальне значення
температури монтажної поверхні в місцях установки НВЧ елементів
становить 90,1 °С та спостерігається при швидкості повітряного потоку 1 м/с.
Збільшення швидкості повітря до 6 м/с призводить до зниження температури
в місцях установки НВЧ елементів до 77,1 °С, а збільшення швидкості до
9
м/с знижує максимальне значення температури основи до 73,0 °С.
Для подальшого підвищення ефективності повітряного охолодження й
зниження температури монтажної поверхні запропоноване нове технічне
рішення на основі використання теплових труб. Ефективна теплопровідність
теплових труб на порядки перевищує теплопровідність таких металів, як мідь
і алюміній. Завдяки цьому, вбудовування теплових труб у основу корпуса
ППМ дозволить розосередити локальний тепловий потік від НВЧ
транзисторів на всю оребрену тепловідвідну поверхню з мінімальним
перепадом температури по довжині ребер незалежно від їхньої віддаленості
від джерела теплоти, і тим самим – підвищити теплорозсіювальну здатність
ребер і додатково знизити температуру в місцях установки НВЧ транзисторів.
З метою визначення ефективності зниження температури монтажної
поверхні основи корпуса було проведено чисельне моделювання його
температурного поля при тих же параметрах охолодного повітря і
геометричних характеристиках корпуса, що і у базового варіанта конструкції
модуля. Для чисельного моделювання нової конструкції корпуса ППМ АФАР
з тепловими трубами розрахункове значення еквівалентної теплопровідності
плоскої теплової труби було прийнято рівним 8000 Вт/(м•°С). Коефіцієнт
теплопровідности материалу основи модуля був прийнятий таким же, як і у
базового варіанта конструкції корпуса — 132 Вт/(м•°С).
В роботі показане, що використання 8 плоских теплових труб у
конструкції
приймально-передавального
модуля
дозволяє
знизити
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максимальне значення температури в місцях установки НВЧ елементів ще на
20,3 °С, а саме - до 52,7 °С при швидкості повітря 9 м/с. При цьому суттєво
знижується нерівномірність температурного поля монтажної поверхні основи
модуля.
Таким чином, застосування теплових труб є ефективним технічним
рішенням при модернізації РЛС з АФАР.
Новак Д.С., к.т.н.,
Плаван В.П., д.т.н., проф.
Київський національний університет технологій та дизайну
РОЗРОБКА СМАРТ ТЕКСТИЛЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
КОМФОРТНОСТІ РЕЧОВОГО МАЙНА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Смарт текстиль , який має безшовну інтеграцію з такими електронними
елементами, як мікроконтролери, датчики і дроти, розширює
функціональність і галузі застосування текстильних матеріалів. Конвергенція
текстилю та електроніки може бути актуальною для розробки розумних
матеріалів, здатних виконувати широкий спектр функцій, які є у жорстких та
не гнучких електронних виробах.
У всьому світі проводяться дослідження по використанню смарт
текстилю, який може бути використаний для підвищення безпеки та
ефективності військовослужбовців. В екстремальних умовах навколишнього
середовища та небезпечних ситуаціях існує потреба в інформації про
показники життєдіяльності в реальному часі для підвищення захисту людей,
які працюють в цих умовах. Покращення ефективності існуючих заданих
властивостей виробів з текстильних матеріалів буде мати позитивний вплив
на особовий склад збройних сил та служб реагування при надзвичайних
ситуаціях.
Впродовж останнього десятиліття зростає інтерес до інтеграції
електронних датчиків і компонентів з текстильними матеріалами та
обладнанням, що використовується військовослужбовцями. Смарт текстиль
може реагувати і пристосовуватися до умов навколишнього середовища.
Революційно новою властивістю високотехнологічного текстилю стане
можливість обміну інформацією. Якщо одяг буде здатний реєструвати,
аналізувати, зберігати, відправляти і відображати дані, можна розробити
новий вид інтелектуального високоякісного одягу. Враховуючи потреби
військовослужбовців, таке військове спорядження стане частиною військової
уніформи.
Екіпірування військовослужбовців може оснащуватись головним
дисплеєм, бездротовою зброєю, глобальними системами позиціювання,
датчиками хімічної та біологічної загрози, батареєю, індивідуальними
фізіологічними датчиками стану (температури та відносної вологості),
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датчиками бойових ідентифікаторів, які з’єднані з персональним комп'ютером
військовослужбовця для отримання даних в реальному часі. Дроти для
передачі даних і електроенергії, а також антени для близьких і віддалених
комунікацій можуть бути інтегровані в одяг і обладнання військовослужбовця
для зменшення ваги і розміру поточного інтерфейсу електронної системи.
Авторами розроблена система дистанційного моніторингу змін
внутрішнього мікроклімату в підодяговому просторі, яка в подальшому може
бути використана для оцінки та прогнозування показників комфортності
речового майна військовослужбовців.
Система складається з:

мікроконтролера Arduino, який застосовується для керування і обробки
даних системи;

акумуляторної батареї, яка обладнана інтелектуальним модулем
електроживлення та зарядки;

радіомодуля, який використовується для передачі даних по УКХ
радіомережі (дальність дії до 100 км);

модуля microSD карти, який застосовується для резервного збереження
отриманих даних;

датчиків температури і відносної вологості для отримання даних з
підодягового простору військовослужбовця і визначення, в подальшому,
параметрів комфортності комплекту одягу, в який одягнений
військовослужбовець.
Система інтегрована в тканини з чарунками в трикотажній структурі.
При необхідності система може бути обладнана GSM та WIFI модулями.
Дані, які отримуються з датчиків температури і відносної вологості
документуються мікроконтролером. Дані зберігаються у флеш-пам'яті, а при
довгому транспортуванні – на зовнішню карту пам’яті. Дані передають за
запитом періодично по стільниковому каналу або через точки доступу WiFi з
відкритим доступом. У випадку розташування терміналу за межами зони
стільникової мережі та мережі WiFi пропонується використовувати
радіоканал УКХ у пакетному режимі для передачі даних у хмарне сховище.
Обробка отриманих даних здійснюється в режимі реального часу з
використанням мови програмування Python і бібліотек: serial, numpy,
matplotlib і drawnow та подальшим зберіганням у хмарне сховище.
Отримані дані температури та відносної вологості в підодяговому
просторі, які свідчать про те, що з підвищенням фізичної активності
відбувається підвищення вищезазначених показників, яке супроводжується
значним їх зниженням в періоди відпочинку. Ці результати можна пояснити
різницею в парціальному тиску водяної пари між прошарками одягу і
навколишнім повітрям, що зменшується з підвищенням відносної вологості
навколишнього середовища, і таким чином знижується випаровування.
Для підвищення комфортності одягу пропонується деякі деталі
виготовляти з нетканих матеріалів, які мають відмінні теплозахисні
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властивості, але при цьому відрізняються високою повітро- та
паропроникністю.
Роботу виконано за підтримки МОН України в межах держбюджетної
теми 16.04.61 МВ ДБ «Розробка біометричних пакетів текстильних матеріалів
та виробів для комплексного оцінювання тактико-технічних і фізичних
властивостей речового майна військовослужбовців».
Ночніченко І.В., к.т.н., доц.,
Луговський О.Ф., д.т.н., проф.,
Костюк Д.В., к.т.н.,
Зілінський А.І.,
Забіла В.М.
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
КАВІТАЦІЙНО-МАГНІТНИЙ АКТИВАТОР ПАЛИВА
Проект відноситься до технологічного використання явища
гідродинамічної кавітації і може бути використаний в різних галузях
промисловості, зокрема в процесах, що відбуваються в рідкому середовищі,
наприклад, при активації рідин та рідкого палива (бензину, дизельного
пального, керосину).
Паливний кавітатор у складі системи живлення автомобілю забезпечує:
– економію пального;
– підвищення потужності двигуна;
– зниження шкідливих викидів.
Актуальна проблема підвищення ефективності та екологічності двигунів
внутрішнього згоряння (ДВЗ) може бути вирішена за рахунок застосування
портативних паливних кавітаторів і активаторів палива, функція яких полягає
в поліпшенні експлуатаційних характеристик пального для ДВЗ, з метою
зниження витрати палива 5-20%, підвищення екологічності та потужності
двигуна за допомогою гідродинамічної кавітації та магнітних активаторів.
Запропонований кавітаційний пристрій для обробки рідини дозволяє
активувати рідину за рахунок гідродинамічної кавітації та магнітного впливу.
Пристрій працездатний в широкому діапазоні зміни витрати та у широкому
температурному діапазоні та не потребує додаткової електричної енергії.
Активоване рідке паливо має підвищені енергетичні показники горіння. Таке
паливо встигає повністю з максимальною ефективністю згоріти в камері ДВЗ,
не змиває мастильну плівку з пар тертя і не викидається з вихлопними газами
в атмосферу. Емульсія, отримана в такому пристрої, довгий час не
розшаровується завдяки інтенсивному кавітаційному перемішуванню на
молекулярному рівні.
Готовність:
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- проведені лабораторні випробування кавітатора підтвердили його
працездатність;
- Подано заявку на патент України на винахід (Патент на винахід
«Кавітаційний пристрій для обробки рідини» № а 201710288, дат. под.
24.10.2017 Луговський О.Ф., Ночніченко І.В., Зілінський А.І., Костюк Д.В.
(квал. експер.);
Для подальшої реалізації проекту необхідно технологічне обладнання та
виготовлення партії промислових зразків та проведення поглиблених
повноцінних моторних досліджень.
Олексенко О.О.,
Худов Г.В., д.т.н., проф.
Таран І.А., к.т.н., доц.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМИСЛУ ПОВІТРЯНОГО
ПРОТИВНИКА З УРАХУВАННЯМ НАРЯДУ ЗАСОБІВ ПОВІТРЯНОГО
НАПАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУРАШИНОГО АЛГОРИТМУ
Запропоновано метод визначення маршрутів польоту засобів
повітряного нападу до об’єктів удару (цілі) з використанням мурашиного
алгоритму для розпізнавання замислу повітряного противника. В методі
рішення будується в ітераційному процесі багатьма агентами (мурахами), які
взаємодіють між собою через стігмержі – шляхом внесення змін в
навколишнє середовище, а саме – відкладенням феромонів на маршрутах,
причому вищий рівень феромону відкладається на кращих маршрутах.
Проведено дослідження щодо застосування методу з використанням
мінімаксного мурашиного алгоритму для одночасного визначення маршрутів
польоту декількох груп засобів повітряного нападу від різних аеродромів до
різних об’єктів удару та смуги прориву системи протиповітряної оборони з
врахуванням впливу наряду засобів нападу, необхідних для знищення об’єкту
удару з заданою ймовірністю. В межах області простору, в якій розташовані
"заборонені зони" маршрути різних груп засобів повітряного нападу
співпадали. Відповідні, спільні для всіх маршрутів ділянки являються
оптимальними за обраним критерієм маршрутами подолання системи
протиповітряної оборони, що дозволяє, з урахуванням існуючих нормативів,
визначити положення смуги прориву (коридорів прольоту (прориву)) даної
системи. Проведені дослідження щодо працездатності методу в умовах
нестаціонарного середовища.
Подальші дослідження можуть бути направлені на реалізацію
тримірного пошуку маршрутів польоту засобів повітряного нападу в
географічних координатах з урахуванням розмірів поворотних точок
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маршруту, у яких вони здійснюють маневр, та реальних розмірів і
конфігурації "заборонених зон", а також рельєфу місцевості.
Олізаренко С.А., д.т.н., с.н.с.
Самокіш А.В.,
Толкаченко Є.А.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЕДЕННЯ ШТУРМОВОЇ
АВІАЦІЇ НА НАЗЕМНІ ЦІЛІ НА ОСНОВНІ НЕЧІТКОЇ НЕЙРОННОЇ
МЕРЕЖІ
Наведення штурмової авіації на наземні цілі - це складний, динамічний і
нелінійний процес. Елементи предметної області складаються з безлічі
наборів даних різних типів і мають значну кількість причинно-наслідкових
зв’язків. По-перше, описуючи процес наведення штурмової авіації на наземні
цілі, ми отримуємо систему великих розмірів, в якій велика кількість входів і
виходів. З великою кількістю входів і виходів експерту важко описати
причинно-наслідкові зв’язки з нечіткими правилами. По-друге, у цих
системах можна отримати надлишкові набори нечітких правил, які
ускладнюють послідовність нечіткого виходу, що, у свою чергу, впливає на
точність результату. Для вирішення цих проблем пропонується
використовувати нечіткі нейронні мережі. Модель надання рекомендацій
щодо параметрів наведення штурмової авіації на наземні цілі на основі
нечітких нейронних мереж дозволяє використовувати методи навчання
нейронних мереж для встановлення параметрів допоміжних елементів правил
і функцій нечітких множин. На першому рівні з метою вирішення завдань
оцінювання, де вхідні параметри середовища подаються на вхід,
використовується ієрархічна нечітка прдукційна модель. На другому рівні
нечітка нейронна мережа використовується для вирішення проблем
прийняття рішень. Ця гібридна структура дозволяє ефективно застосовувати
нечіткі множини та нечітку логіку, оскільки недоліки ієрархічних нечітких
продукційних моделей компенсуються перевагами нечітких нейронних мереж
і навпаки.
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Осташевський С.А., д.т.н., доц.
Національна академія Державної прикордонної служби України
Пестеров М.В.
Одеська Військова академія
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВОДІЯ ПРИ ВОДІННІ
БОЙОВОЇ МАШИНИ – ЯК ОСНОВА ВИРОБЛЕННЯ ВИМОГ ДО
ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ
Навички відносяться до сфери довільних дій людини-оператора, які
здійснюються за її волею та під впливом її свідомості. Однак потрібно мати
на увазі те, що співвідношення свідомості та рухової дії на різних рівнях
розвитку навичок не є постійним. Загальна тенденція така, що в міру
закріплення навичок ступінь безпосередньої участі свідомості в виконанні
окремих рухів й операцій зменшується, але все одно стереотипні дії
знаходяться під постійним контролем свідомості. Пояснюється це вченням
Павлова І.П., з якого відомо, що основними процесами у діяльності кори
головного мозку являються процеси збудження та гальмування. У випадку
недостатності навичок істотно зростає ймовірність ергономічних відмов у
результаті стресу, який викликається дефіцитом часу, технічними відмовами,
порушенням нормального психічного стану, нестачею або втратою знань.
Іноді ергономічні відмови можуть наступати через послаблення уваги водія
(механіка-водія). Можуть вони також виникнути у результаті надмірного
посилення автоматизму без відповідного контролю або використання знань
Такі збої, пов’язані з людським фактором, проявляються в значній затримці
процесу переходу від алгоритму дій в експлуатаційному режимі до алгоритму
парирування відмов, а також у прийняті неправильних рішень. Вони різко
збільшують помилки керування, можуть привести до переплутування заданої
послідовності дискретних операцій, виключенню окремих дій, істотному
відхиленню параметрів від еталонних залежностей або необхідного
алгоритму дій. Саме виникнення ситуацій, до яких водій (механік-водій) не
готовий, сприяє виникненню стресу та, як наслідок, порушення стереотипу.
Однак в добре натренованого водія (механіка-водія), що має стійкий
стереотип та високі психологічні дані, ймовірність подібних явищ є вкрай
малою.
Багатьма дослідженнями психологів в різних областях трудової та
військової діяльності встановлені закономірності формування навичок.
Аналіз досвіду бойової підготовки військ показує, що ті ж закономірності
проявляються і при формуванні навичок водіння бойових машин. Тому
врахування закономірностей є важливою умовою успішного формування
майстерності водіїв (механіків-водіїв) при засвоєнні машин.
Першою закономірністю формування навичок є нерівномірність їх
формування. На перших заняттях навички зростають повільно, потім
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відбувається відносно швидкий підйом, після якого знову уповільнюється
приріст продуктивності навику.
Другою закономірністю є періодичний прояв тимчасової затримки
приросту продуктивності навику, а в деяких випадках зниження навику,
особливо під час практичного водіння або при переході із статичних
тренажерів на динамічні тренажери, через недостатність знань, вмінь та
методів подальшого вдосконалення навику або через перебудову
психологічної структури навику та адаптації до нових умов.
Третьою закономірністю можна вважати залежність ефективності
формування навику від цілеспрямованості вправ, об’єктивності оцінки
діяльності та знання тим, хто навчається своїх результатів. Навик формується
найбільш ефективно тоді, коли той, хто навчається знає мету вправи, які саме
навики йому потрібно напрацювати на даному занятті, способи їх виконання,
їх значення для вмілого використання бойової машини, навчання ведеться під
контролем та той, хто навчається отримує об’єктивну інформацію про
результати своєї діяльності з безпосереднього спостереження в ході
тренування.
Четвертою закономірністю є залежність ефективності формування
навичок того, хто навчається від його індивідуальних особливостей.
П’ята закономірність відображає залежність ефективності формування
навику від кількості виконаних вправ. Її сутність полягає у тому, що навик
може сформуватись тільки при багато чисельному повторенні вправи. Про це
свідчать проведенні експериментальні дослідження з визначення залежності
показників якості діяльності водіїв (механіків-водіїв) від кількості тренувань
при виконанні ними типових алгоритмів професіональної діяльності.
Шоста закономірність свідчить про те, що ефективність формування та
стійкість навичок залежать від послідовності та систематичності навчання.
Таким чином, успішність формування навичок водіння бойової машини
буде залежати від: можливості тренажерів забезпечити необхідні умови для
послідовного протікання процесів пов’язаних з утворенням навичок водіння;
можливостей забезпечити послідовне ускладнення задач, які виконуються
тим, хто навчається; врахування структури та закономірностей формування
навичок при навчанні.
Папян Б.П.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІІ В ЕЛЕТРОМЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЯХ
Досвід проведення Операції об’єднаних сил на сході України,
застосування коаліційних сил в Афганістані та Іраку, а також операції по
боротьбі з тероризмом свідчить про необхідність оснащення підрозділів
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Збройних Сил України та інших військових формувань спеціальними
машинами з високим рівнем тактичної та оперативно-тактичної мобільності.
Аналіз тенденцій розвитку бойових броньованих колісних машин
(ББКМ) показує намагання досягти високих показників мобільності шляхом
застосування електромеханічної трансмісії (ГЕМТ) з високим коефіцієнтом
корисної дій (ККД),
Одним з перспективних рішень при проектуванні автомобілів та
зокрема ББКМ є застосування як джерела енергії паливних елементів.
Паливний елемент – електрохімічний генератор, що забезпечує пряме
перетворення хімічної енергії в електричну.
Так, компанія Honda виготовила у 2003 році невелику партію
автомобілів FCX-V4) з протонно-обмінними паливними елементами
мембранного типу фірми Ballard. Ці паливні елементи мають електричну
потужність 78 кВт, а для привода ведучих коліс використовуються тягові
електродвигуни потужністю 60 кВт і крутним моментом 272 Нм. Автомобіль
на паливних елементах у порівнянні з автомобілем традиційної схеми має на
40% меншу масу, що значно покращує його динамічні якості, а запас стислого
водню забезпечує запас ходу до 355 км.
Таким чином, силові установки на паливних елементах можуть у
майбутньому скласти конкуренцію двигунам внутрішнього згорання, що
використовуються як джерело енергії автомобілів і спеціальних шасі. В
першу чергу, слід відмітити високий ККД паливних елементів, який складає в
залежності від типу 40…60%. Високий ККД дозволяє виготовляти джерела
енергії з більш високою питомою енергоємністю, завдяки чому досягається
зменшення їх масо-габаритних показників при збереженні потужності та часу
автономної роботи. Крім того, більш енергоємні джерела енергії дозволяють
значно подовжити термін автономної роботи існуючих пристроїв не
збільшуючи їх розміри та вагу.
Ще однією важливою перевагою хімічних паливних елементів є
можливість практично миттєво поновлювати їх енергоресурс навіть за
відсутності зовнішніх джерел енергії: достатньо встановити нову ємкість з
паливом, що використовується. Застосування невитратних у процесі реакції
електродів дозволяє створити паливні елементи зі значним терміном
експлуатації та невеликою сукупною вартістю.
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Петренко О.В.,
Ільченко М.В.
ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Надзвичайно актуальними
є роботи присвячені підвищенню
обороноздатності держави. Одна з таких – приладовий комплекс стабілізатора
озброєння.
Мета даної роботи - запропонувати основні шляхи підвищення точності
стабілізаторів легкої броньованої техніки (ЛБТ).
Україна на момент перебудови та здобуття Незалежності, як і інші
республіки колишнього СРСР, отримала у спадщину парк ЛБТ основною
частиною якої були машини БМП-2, БМД, які мали стабілізовані приводи
наведення блоку озброєння (БО) з допомогою СО 2Е36. СО ЛБТ 2Е36
машин БМП-2 та БМД, які були розроблені Ковровським електромеханічним
заводом у 80 рр. минулого століття, мають цілий ряд недоліків – це знята з
виробництва застаріла елементна база електро-радіо виробів, великі масогабаритні розміри приладів, налаштування СО виконувалось за допомогою
викрутки на резисторах, що знаходяться у важкодоступному місці, постріли
ракетами виконувались при вимкненому стабілізаторі окремим пультом
керування. За тривалі роки експлуатації був повністю вироблений весь
ресурс роботи приладів СО. Тоді Україна не мала свого власного
виробництва СО.
За роки Незалежності в країні були створені всі умови для проведення
відновлювального ремонту та виготовлення окремих вузлів та блоків для СО
2Е36, розроблено та впроваджено у виробництво перший вітчизняний
аналоговий СО СВУ-500, з послідуючою модернізацією СВУ-500 та
розробкою та виготовленням цифрових варіантів СВУ-500-3Ц (4Ц, 4Ц-01),
які використовуються у різних видах ЛБТ.
Науково-технічний прогрес у галузі СО вимагає удосконалення
компонентів, а також елементної бази, покращення тактико-технічних
характеристик (швидкодії, точності).
Швидкодія характеризується смугою пропускання частот , часом
швидкодії електродвигунів та підсилювачів, моментом навантажень на
електроприводи, а також дискретністю за часом цифрового обчислювача
інформації. Підвищення швидкодії електромеханічних гіротахометрів
можливо лише при застосуванні гіротахометрів компенсаційного типу, в яких
компенсація гіроскопічного моменту виконується спеціальним електричним
датчиком моменту – електричною пружиною. Одним з шляхів підвищення
точності СО – заміна традиційних електромеханічних гіроскопічних приладів,
які мають вихідну аналогову інформацію, на новітні
гіротахометри
(Коріолісові вібраційні гіроскопи / КВГ/, волоконно-оптичні гіроскопи /ВОГ/,
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МЕМS, ) з цифровою вихідною інформацією та значно розширеною смугою
пропускання. Крім підвищеної швидкодії, вони мають наступні переваги
перед електромеханічними: ресурс роботи у 15-20 разів вищий тому, що
вони не мають обертаючих частин які обмежують ресурс роботи.
Фактором, що забезпечує підвищення швидкодії та точності стабілізації є
підвищення швидкості обробки інформації у цифровому обчислювачі блоку
управління та підвищення швидкодії всіх складових частин виконавчого
тракту – підсилювача потужності та електродвигуна.
Шляхом підвищення точності СО є відмова від традиційної схеми так
званої «силової» стабілізації блоку озброєння ЛБТ: де оператор чи командир
з своїх пультів управління безпосередньо виконують наведення блоку
озброєння та башти, які мають великі маси та моменти інерції. Для
зменшення похибок стабілізації та підвищення точності до складу системи
керування вогнем пропонується ввести оптико-електронні прилади обзору
місцевості з стабілізованим полем зору (СПЗ), які будуть передавати
інформацію по інтерфейсних лініях звʼязку у вигляді цифрового коду на
монітори командира та оператора. В такому випадку командир чи оператор
будуть виконувати наведення поля зору приладу СПЗ, що має масу та
моменти інерції в десятки разів менші у порівнянні з баштою або блоком
озброєння. Керування баштою та блоком озброєння в цих машинах буде
виконуватись по сигналам датчиків кутів, які знаходяться у приладі з СПЗ.
Таке схемно-технічне рішення має направлену дію на зниження амплітуд
та кутових швидкостей коливань поля зору прицілу – стабілізація поля зору
або «незалежна» стабілізація. Практично вся ЛБТ (окрім БМП-3) була
побудована по схемі «залежної» стабілізації поля зору прицілу, тобто ця
схема передбачає «жорсткий» зв'язок поля зору прицілу з блоком озброєння,
що значно покращує умови спостереження поля бою через таке «жорстке»
поєднання. Такий позитивний ефект від «жорсткого» звʼязку прицілу з
блоком озброєння призводить до великих похибок СО – коливань марки
прицілу разом з гарматою у межах серединної похибки стабілізації відносно
напрямку на ціль. Тому для враження цілі з більш високою ймовірністю
оператор (командир) повинні, при безперервному русі машини наводити
марку прицілу якомога ближче до цілі та очікувати моменту коли марка
прицілу та ціль збіжаться (за рахунок коливань корпусу бронемашини) та з
деяким упередженням виконувати постріл. В стабілізаторах з «незалежною»
стабілізацією постріл по цілі виконується в тому випадку коли ціль попадає
у зону ураження. Інформація про попадання цілі у зону ураження буде
висвічуватись на екранах моніторів оператора (командира).
Висловлювання – один постріл одна вражена ціль, що широко
застосовується у
важкій бронетехніці, де застосовані прибори з
стабілізованим полем зору, буде актуальним і для легкої броньованої
техніки.
Супутнє збільшення ціни приладів цим буде виправдовуватись.
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Пєчкін А.М., к.т.н., с.н.с.,
Новіченко С.В., к.т.н., с.н.с.,
Доска О.М., к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил
РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ
РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПІДСИСТЕМИ
ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ БПЛА
Аналіз застосування безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на
прикордонних з Російською Федерацією ділянках та в зоні проведення
антитерористичної операції (АТО) та операції об’єднаних сил (ООС) у
Луганській та Донецькій областях вказує на значне підвищення ролі БпЛА в
сучасних збройних конфліктах. Бойові можливості зенітних ракетних
підрозділів з вогневого ураження БпЛА в АТО (ООС) не забезпечують
ефективне виконання завдань з прикриття об’єктів і угруповань військ.
Одним з можливих шляхів вирішення зазначеного проблемного
питання є створення перспективної підсистеми вогневого ураження БпЛА,
яка призначена для прикриття з повітря військових угруповань, стаціонарних
пунктів управління, штабів, військових баз, адміністративних центрів і
промислових об’єктів, а також інших державних об’єктів від впливу
малорозмірних БпЛА.
До складу підсистеми вогневого ураження БпЛА пропонується
включити засоби розвідки, управління, зв’язку та вогню з ракетним і
гарматним каналами.
В доповіді зазначається, що особливістю побудови гарматного каналу
вогневих засобів є створення високоточного підривача, який забезпечує
підрив снарядів безпосередньо біля цілі за рахунок програмування підривача
в момент проходження снарядом дульного зрізу.
Також, запропонована підсистема вогневого ураження БпЛА має високі
розвідувальні, маневрені можливості та можливості переходу в готовність
№ 1, що дозволяє більш ефективно знищувати БпЛА противника.
Полегенько О.Ф., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
СПОСІБ ВИБОРУ НАЙМЕНШ ЗНАЧУЩИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ (ОВТ)
Як випливає з опису задачі багатокритеріального порівняльного аналізу
як багаторівневої ієрархічної структури після вибору об'єктів аналізу і
218

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

визначення мети аналізу визначаються одиничні (часткові) показники, які
описують властивості обраних для аналізу об'єктів (альтернатив).
Номенклатура (кількість) показників може визначатися методами
експертних оцінок – індивідуально (на основі досвіду того, хто проводить
дослідження) або колективно (групою експертів).
Необхідно відзначити, що при проведенні порівняльного аналізу
складних технічних систем, які описуються десятками параметрів, для більш
повного і адекватного опису їх властивостей може бути використана велика
кількість часткових показників. Це призводить до значного збільшення числа
парних порівнянь, при цьому процедура аналізу стає надтрудомісткою для
експерта. Як відомо, всім методам експертних оцінок властиві помилки при
проведенні аналізу, обумовлені особливостями самих експертів (знаннями,
досвідом, інтуїцією і т. п.). Тоді, чим більше звернень до експерта (чим
більше парних порівнянь), тим більше помилок вноситься при визначенні
ваги (важливості) часткових показників що, у свою чергу, може призвести до
серйозних помилок у визначенні переваги однієї аналізованої альтернативи
перед іншою. Тому, у таких випадках, при проведенні порівняльного аналізу
виникає потреба в скороченні кількості звернень до експерта, а значить і
скороченні числа парних порівнянь.
Одним із шляхів скорочення числа парних порівнянь є вибір найменш
значущих показників з метою виключення їх з проведення парних порівнянь,
що дозволяє понизити ризик виникнення грубих помилок при проведенні
аналізу.
На практиці досить часто зустрічаються випадки, коли показники, що
характеризують основні властивості за призначенням аналізованих
альтернатив, практично однакові. Так, наприклад, показник бронепробиття
для сучасних протитанкових керованих ракет одного покоління, калібр
артилерійських систем в одній тактичній ланці, максимальна швидкість і
бойова маса однотипних зразків бронетехніки і т.п. по своїх значеннях мало
відрізняються один від одного. В цьому випадку такі важливі показники, що
характеризують зразок ОВТ з точки зору технічної досконалості при
порівнянні з аналогічними альтернативами стають неінформативними і
малозначущими. Отже обрані альтернативи не відрізнятимуться одна від
одної по таких показниках і проводячи порівняльну оцінку, не можна
ухвалити рішення про перевагу тієї або іншої системи (альтернативи) по
даних показниках, оскільки вони практично однакові.
Таким чином, суть пропонованого способу полягає в пошуку таких
показників та виключенні їх з проведення парних порівнянь.
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Почечун О.О.,
Гребеник О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ВИМОГ ДО ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ДЛЯ КОЛІСНИХ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Забезпечення можливості руху колісних транспортних засобів
військового призначення (КТЗ ВП), на уражених (без надлишкового тиску
повітря) шинах, є невід’ємною частиною комплексу заходів з підвищення
захищеності та живучості зразка в цілому.
Тому, головною вимогою до пневматичної шини та (або) інших
елементів колісного рушія, у разі їх ураження засобами вогневого впливу
противника, є забезпечення можливості продовження руху з максимально
можливою швидкістю на максимальну відстань (до моменту повного
(критичного) руйнування або загоряння шини.
На теперішній час в Україні не прийняті єдині (стандартизовані) вимоги
до пневматичних шин, які призначені для КТЗ ВП. Показники забезпечення
однразового руху без надлишкового тиску повітря в шинах визначаються для
кожного зразка індивідуально, що, відповідно, знижує рівень їх уніфікації та
призводить до збільшення вартості життєвого циклу зразка.
На відміну від України, в Європейських країнах та США вимоги до
пневматичних шин для КТЗ ВП регламентовані відповідними нормативнотехнічними документами. Країнами, які входять до складу Центру
оперативної сумісності армій Європи, в лютому 1997 року прийнято Угоду
FINABEL № A.20.A (20.A.5). «Пневматичні бойові шини», яка визначає
загальні характеристики, вимоги до працездатності після ураження, умови
випробування та порядок пробиття дослідної шини.
Відповідно до Угоди, термін “Пневматична бойова шина” (“Бойова
шина”), англ.- “Pneumatic Combat Tyre” (“Combat Tyre”) включає оболонку
шини, шину в поєднанні з камерою, або вставку runflat, встановлену на колесі
усередині шини. Термін «Ураження» включає пошкодження шини отримані в
бою, після яких транспортний засіб має бути здатний продовжувати рух в
умовах, які встановлені.
Так, транспортний засіб, що має дві або більше уражених шин, повинен
забезпечувати:
а) рух на відстань 100 км без розбортування і загоряння шини та без
серйозного впливу на управління, маневреність, стабільність, гальмування і
підтримання швидкості відповідно до наступних умов:
3 км з максимальною рятувальною швидкістю максимум 90 км/год, 22
км зі швидкістю 50 км/год та 75 км зі швидкістю 25 км/год;
Маршрут прокладається у формі 8-ки на асфальтовому або бетонному
покритті з кривими з радіусами приблизно 25 і 100 метрів. Транспортний
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засіб повинен рухатись по колу.
б) рух бездоріжжям протягом 2 годин із швидкістю приблизно 30
км/год без розбортування і загоряння шини.
Ураження здійснюється кулею калібру 7,62 мм, з дистанції 50 м. При
цьому, 5 пострілів здійснюється в боковину і 2 в протектор шини.
Разом з тим, Угода FINABEL № A.20.A (20.A.5) не встановлює критерії
(порядок) вибору конструкції колісного рушія в залежності від цільового
призначення зразка.
Таким чином, зважаючи на зростаючу роль колісних транспортних
засобів та спираючись на досвід Європейських країн і США, існує
необхідність:
розроблення та введення в Україні нормативно-технічної документації,
яка регламентує вимоги до пневматичних шин (колісних рушіїв) КТЗ ВП, що
дозволить визначати та забезпечувати відповідний рівень захищеності та
живучості зразків КТЗ ВП, покращить їх уніфікацію та знизить вартість
життєвого циклу.
розроблення методики обґрунтування параметрів колісного рушія, що
дозволить здійснювати вибір найбільш раціональної його конструкції, в
залежності від типу та цільового призначення зразка КТЗ ВП.
Рудніцький І.А., к.т.н., с.н.с.
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ З
УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО
ПРАВА
У воєнних конфліктах кінця ХХ та початку ХХІ століть широке
застосування отримали автономні системи озброєнь різного призначення, що
приводить до тенденції автоматизації бойових дій.
Під автономними системами озброєння, на пропозицією експертів
міжнародної зустрічі 13-16 травня 2014 року в Женеві з бойових
роботизованих систем, розуміють такі системи, які можуть самостійно, без
контролю і втручання людини, виконувати наступні функції: пошук,
виявлення, розпізнавання і ураження цілей.
Автономні системи озброєння мають ряд переваг, що стимулює їх
розвиток: дозволяють ефективніше уражати об’єкти ворога, виконувати
завдання оперативного забезпечення, знижувати ризики помилки людини в
прийнятті рішення, зберігати життя людини-оператора, забезпечувати
технічну спрощенність конструкції, підвищувати придатність до застосування
в складних умовах, здешевлювати супроводження. За даними Міжнародного
комітету з контролю за роботизованими озброєннями близько 40 країн, у
тому числі США, КНР, РФ, Великобританія, Франція, Китай, Ізраїль,
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Південна Корея, розробляють системи озброєння, здатні воювати без
людської участі.
Дії, зазначених систем, повинна відповідати вимогам принципів
міжнародного гуманітарного права вибірковості та співмірності.
Принцип вибірковості (розрізнення) полягає у здійсненні ідентифікації
військових і цивільних об’єктів, своїх та ворожих сил, забезпечувати захист
дітей та жінок, культурних цінностей, приймати рішення щодо використання
зброї.
Принцип співмірності забороняє ведення воєнних дій, наслідки яких
можуть завдати шкоди цивільним об’єктам та спричиняти втрати серед
цивільного населення, які будуть надмірними для досягнення військової
переваги.
За оцінками провідних закордонних експертів, використання
автономних систем озброєнь призведе до абсолютної зміни способів і методів
ведення війни, які не регламентуються міжнародним правом. Конкретно
йдеться про норми щодо вибору нових видів зброї, сформульованих у
Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 року та першому додатковому
протоколі до цих конвенцій. Перша норма заперечує право сторін вибирати
зброю, застосування якої не є необмеженим, друга – забороняє зброю, яка
може завдати надмірних пошкоджень або страждань.
На сьогодні відсутній механізм оцінювання вибірковості систем
озброєння на міжнародному рівні. Тому продовжується пошук шляхів
приведення розвитку автономних систем озброєння до норм міжнародного
гуманітарного права. Лише США й Великобританія висловили офіційну
позицію щодо розробки такої зброї. Зокрема, в США для приведення у
відповідність розробок автономних систем озброєнь міжнародному
гуманітарному праву затверджена Директива Міністерства оборони №
3000.09 від 2012 р., яка зобов’язує їх застосування на ураження лише під
контролем з боку оператора.
Неодноразові спроби експертів з 2013 року на рівні ООН, у форматі
Конвенції з негуманної зброї, домовитися повної заборони використання
автономних систем озброєння завершалися безрезультатно. Лише 26 країн
підтримують заборону автономної зброї.
Для України впровадження автономних систем озброєнь є справою
захисту життєво важливих національних інтересів. Напрямами розвитку
озброєння та військової техніки, згідно з розпорядженням КМУ № 398 від 14
червня 2017 р., в Україні передбачено створення робототехнічних комплексів
наземного та повітряного базування, серед яких пріоритет надається
уніфікованим безпілотним авіаційним комплексам різного призначення (в
тому числі бойовим) тактичного та оперативно-тактичного рівня.
Врегулювання потенційних викликів щодо розвитку автономних систем
озброєнь в Україні з урахуванням вимог міжнародного гуманітарного права
пропонується здійснювати шляхом тимчасового введення у внутрішнє
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законодавство норми щодо обмеження застосування зазначених озброєнь
лише під контролем оператора.
Отже, проблемними питаннями, які потребують першочергового
вирішення для подальшого розвитку автономних систем озброєння є:
формування правового механізму на міжнародному рівні, який би
регулював запровадження оглядового механізму щодо використання
автономних систем озброєння на предмет відповідності вимогам
міжнародного гуманітарного права;
усунення відставання розвитку правової бази від темпів технічного
прогресу, зокрема, від підвищення автономії зброї і переходу її до
самостійного прийняття рішень, які наразі приймає людина.
Савельєв Ю.В., д.х.н., проф.,
Марковська Л.А., к.х.н.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
НОВІ ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ КОНСТРУКЦІЙ ТА
ОБ’ЄКТІВ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ ЗА СПЕЦИФІЧНИХ УМОВ
З метою
отримання нових технологій захисту різного типу
конструкцій від руйнування під дією біотичних, абіотичних і техногенних, а
також динамічних деструктуючих чинників довкілля створено
спосіб
отримання полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) на основі
поліуретанів (ПУ) різного складу та різної структури та епоксиполіуретанів
(ЕпПУ) для використання як багатофункціональні захисні покриття.
Створено ПКМ на основі ПУ за співвідношення СПУ:ЛПУ=(70-50): (3050); ПКМ на основі ПУ із вмістом металорганічних модифікаторів (МеОМ):
NiОМ, CuОМ і ZnОМ; ПКМ на основі ЕпПУ, модифікованих ПУ,
ЕпПУ/ЛПУ100, ЕпПУ/СПУ70:30, із вмістом модифікаторів NiОМ, CuОМ і
ZnОМ (0,06-0,20%) та ПКМ із застосуванням відновлюваної сировини – ПУ
на основі рицинової олії (РО): ПУРО та ЕпПУ/ПУРО, ПУРО/МеОМ (МеОМ:
NiОМ, ZnОМ і CuОМ (0,6-3,0%).
ПКМ на основі ПУ мають високі показники адгезії/когезії
29,0-36,5/40,0-43,6 МПа відповідно, і характеризуються
високою
еластичністю. Введення МеОМ у структуру ПКМ приводить до збільшення їх
адгезійних/когезійних властивостей до 35,7-37,0/42,8-43,9 МПа.
Модифікація ЕпПУ поліуретанами СПУ70:30 і ЛПУ100 приводить до
збільшення адгезійної/когезійної міцності в 1,23/1,43 і 1,20/1,25 раза у
порівнянні з вихідною епоксидною композицією.
Шляхом корегування складу ПКМ створено Еп/ПУкомпозиції з
заданою швидкістю твердіння: 2-5 год.
Створені ПКМ на основі ЛПУ/СПУ, та Еп/ПУ і ПКМ із вмістом
модифікаторів NiОМ, CuОМ, ZnОМ стійкі до сольового туману і сольових
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розчинів, до дії спеціальних реагентів за низьких температур, а також
хімічно-, біо-, світло- і зносостійкі.
Показник водонепроникності бетону, w, збільшується із застосуванням
захисного покриття основі ПКМ від 4 до 12–15.
На основі ПКМ (ЛПУ/СПУ) створені захисні неслизькі покриття
металевих і бетонних конструкцій двох типів – жорсткіи та еластичні.
Коефіцієнт тертя ковзання таких захисних покриттів регулюється в межах
0,5-0,9 (суха, зволожена, або замаслена поверхні).
Всі зразки ПКМ на основі ПУ та ЕпПУ із вмістом CuОМ і ZnОМ
мають фунгіцидні властивості щодо найбільш активних біодеструкторів і їхня
грибостійкість оцінюється найвищим балом – 0 балів.
Результати дослідження впливу на ПКМ комплексного атмосферного
фактору: УФ- і ІЧ-опромінення, підвищеної температури і вологості повітря,
показали, що всі зразки ПКМ стійкі до дії деструктуючих чинників.
Результатами дослідження стійкості ПКМ до дії сольового туману і
морської води встановлено, що всі зразки (металеві і бетонні) покриті ПКМ
на основі СПУ70/30, ПКМ на основі СПУ70/30 /NiОМ і ПКМ на основі СПУ70/30
/ПНР (неслизькі покриття) після витримування в морській воді 60 діб не
мають пошкоджень – відсутні зміни поверхон зразків і покриття. Бетонні
елементи, захищені ПКМ на основі СПУ70/30 і ПКМ на основі СПУ70/30/NiОМ,
після 50 циклів «заморожування-розморожування» в морській воді не мають
пошкоджень, не виявлено змін поверхні зразків і поверхні покриття. В той же
час не захищені бетонні зразки через 30 циклів «заморожування–
розморожування» в морській воді зруйнувалися.
Проведені тривалі (літо-осінь-зима-весна) випробування стабільності за
атмосферних умов експериментальних зразків захисних ПУ-покриттів і
захисних/неслизьких покриттів по бетону (ЛДС-2, ДП 410 завод цивільної
авіації м. Київ), а також експериментальних зразків покриттів на основі ПУ і
ЕпПУ матеріалів як захисних покриттів з/б понтону доку (ДКЗ «Палада»,
м. Херсон, привальний брус зовнішнього борту) підтвердили високу
ефективність захисту об’єктів від дії деструктуючих чинників.
Розпочаті (липень п.р.) довготривалі польові випробування ПКМ як
захисних/неслизьких покриттів бетонних конструкцій та захисних ( у т.ч.
вогнестійких) покриттів дерев’яних конструкцій на об’ектах СХ ЗСУ;
жорстких та еластичних захисних/неслизьких покриттів металевих
конструкцій на об’єктах ВМС ЗСУ.
На основі ЕпПУ, спільно з науковцями ІХП НАНУ, створено
корозійностійке нанокомпозитне радіопоглинаюче покриття, що забезпечує
ефективний захист об’єктів від електромагнітного випромінювання.
Поглинання випромінювання в діапазоні 25-38 ГГц становить 8-16 дБ.
Використання отриманих ПКМ як: 1) багатофункціональні захисні
покриття поверхонь та об’єктів різного типу і конфігурації: палуб і надбудов
кораблів та/або залізобетонних понтонів і металевих башт плавучих доків, які
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мають високі показники адгезії, експлуатаційних параметрів і мають
неслизькі властивості; 2) спеціальні захисні покриття для металевих,
(залізо)бетонних та ін. поверхонь гарантує: а) надійну пролонговану
експлуатацію металевих, (залізо)бетонних і дерев’яних конструкцій, будівель
і споруд за умов динамічних, абіотичних, біотичних і техногенних
навантажень; б) безпечну експлуатацію екіпажем об’єктів за специфічних
умов експлуатації; в) практичне виключення руйнування захищених ПКМ
бетонних поверхонь від перемінної дії позитивних і негативних температур
і тривалість їх експлуатації, і г) загалом, підвищення безпеки і ресурсу
експлуатації конструкцій та об’єктів.
Організація виробництва ПКМ можлива на діючому (або
реконструйованому) хімічному виробництві з використанням стандартного
хімічного обладнання.
Сіренко І.П.,
Пашко А.О.,
Стеля О.Б., Потапенко Л.І.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Попков О.Б.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАЛІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА
РОЗСІЮВАННЯ СНАРЯДІВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
У роботі досліджується вплив випадкових відхилень балістичних
показників, таких як маса, початкова швидкість снаряда і кут прицілювання,
на розсіювання снарядів за допомогою методів статистичного моделювання
(метод
Монте-Карло)
в
обчислювальному
експерименті.
Суть
обчислювального експерименту полягає у одержанні великої кількості
реалізацій
стохастичного
процесу
польоту
снаряда,
ймовірнісні
характеристики якого є аналогічними параметрам задачі.
У роботі використовувалась комп’ютерна зовнішньо-балістична модель
[1], яка представлена системою рівнянь у векторній формі
du
 GF  DF  LF  MF  СF , (1)
dt
dX
u,
(2)
dt
u0 (0) = (u0 cos  0 , u0 sin  0 , 0),
(3)
m

x(0 ; T ) = L, y(0 ; T ) = H , z(0 ,0) = 0,

(4)
де u - вектор швидкості снаряда, m - маса снаряда, GF , DF , LF , MF , CF прискорення, що спричинені силами тяжіння, опору повітря, підйомною
силою, силами Магнуса та Коріоліса, X (t ) = ( x(t ), y(t ), z (t )) - координати
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снаряда,  0 - кут прицілювання, L - дальність до цілі, H - відносна висота
місця цілі, T - час польоту снаряда,
Параметри моделі були визначені для 30-мм гармати за допомогою
порівняння з таблицями стрільби.
Для кожного з вибраних балістичних показників (маса, початкова
швидкість снаряда і кут прицілювання) генерувались випадкові значення у
вигляді
mi*  m 1    i  , i  1, N , u0*k  u0 1    k  , k  1, N , 0*n  0 1    n  , n  1, N ,

де  i - нормально розподілена випадкова величина з нульовим
математичним сподіванням та одиничною дисперсією,  - частка відхилення
від середнього значення, що приймала значення 0.001, 0.005, 0.01, 0.02 у
різних серіях обчислювальних експериментів. Для згенерованих випадкових
значень досліджуваних балістичних показників розв’язувалась система (1)-(4)
для різної дальності стрільби з інтервалом 200 м. Для кожної дальності
обчислювалась середня точка попадання та середньоквадратичне відхилення.
Оскільки проведення такого дослідження експериментальним шляхом
практично неможливо, то використання методів статистичного моделювання і
проведення обчислювального експерименту дозволяє дослідити як вплив
відхилень кожного окремого балістичного показника на розсіювання
попадань, так і їх комбінацій, наприклад, маси снаряда та початкової
швидкості.
Скоков О.І.,
Удод А.М.,
ДП «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний
інститут еластомерних матеріалів і виробів»
Потапов А.М.,
Сімбіркіна А.М.
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ВНУТРІШНЬОГО ТЕПЛОЗАХИСНОГО
ПОКРИТТЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ
Важливою складових частин маршових двигунів (МД) твердопаливних
ракетних систем є внутрішнє теплозахисне покриття (ВТЗП). Одним з
елементів конструкції ВТЗП є тканинні армуючи чохли. Раніше такі чохли
виготовлялися з тканини ТКЕТ ТУ 17 РСФСР 62-5969-78 (ТКЕТ).
Згідно з програмою імпортозаміщення за технічним завданням ДП «КБ
«Південне» була розроблена технологія виготовлення і випущена партія
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вітчизняної тканини ПВП ТУ У 13.9-16287311-162-2016 (далі - ПВП),
аналогічної за своїми технічними характеристиками і технологічними
властивостями ТКЕТ. Відмінності між тканинами полягають в структурі
ниток, використовуваних для їх виготовлення. Для виготовлення тканини
ПВП використовуються поліамідні текстуровані нитки еластик лінійної
щільності 7 текс × 2 вітчизняного виробництва. Для ТКЕТ використовується
специфічна структура ниток звитого капрону (поліамід) (нитка капронова
еластик класичного способу виготовлення 5 текс × 2 – ТУ-04-50-90).
ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» виконав дослідження з метою визначення
можливості застосування тканини ПВП замість ТКЕТ при виготовленні ВТЗП
днищ, а також відпрацювання технології виготовлення ВТЗП днищ з
використанням зазначеної тканини.
У процесі виконання робіт були виготовлені плоскі гумовотканинні
зразки, два макетних зразка ДН05.2028.00 і дослідне ТЗП заднього днища
05.0376.0150.0200.00.0.
За результатами аналізу звулканізованих плоских зразків встановлено,
що зразки мають незначне пробивання тканини гумою, розшарування по межі
тканина-гума відсутні. Відзначено також, що тканина ПВП добре
просочується гумовою сумішшю.
Встановлено, що міцності кріплення гуми з тканиною ПВП при
розшаровуванні становить 1,76 кгс/см (по основі) і 2,7 кгс/см (по утку). При
цьому міцність кріплення гуми з тканиною ТКЕТ при розшаровуванні
становить 2,95 кгс/см.
В процесі відпрацювання технології складання днища було виготовлено
2 макетних зразка. Загальні підходи технології складання макетних зразків
були принципово схожі з основними етапами технології складання ВТЗП
штатних днищ.
Результати відпрацювання технології виготовлення макетних зразків
дозволили виготовити штатний ВТЗП заднього днища. При цьому технологія
виготовлення ВТЗП днища істотних коригувань не потребувала.
Після вулканізації ВТЗП заднього днища спостерігалася зміна
забарвлення тканини ПВП (темно-кремовий). Товщина технологічного чохла
з тканини ПВП значно зменшилася і приблизно становить 1,2-1,5 мм.
Характер пробивання тканини гумовою сумішшю практично аналогічний
пробиванню тканини ВТЗП днищ, зібраних з використанням тканини ТКЕТ.
Відшаровувань тканини ПВП від гумового масиву днища по внутрішній
поверхні і в заманжетному просторі не спостерігалося. Ділянка чохла ВТЗП
заднього днища, шириною (20 ± 5) мм, який під час вулканізації контактує з
металевою поверхнею, зберіг необхідну рельєфність для подальших робіт.
За результатами робіт встановлено:
Тканина ПВП ТУ У 13.9-16287311-162-2016 за своїми основними
технічними характеристиками придатна до використання при виготовленні
ВТЗП переднього і заднього днищ.
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При розкрої пелюсток для пошиття чохлів необхідно враховувати
напрям плетіння ниток тканини.
Повторне використання технологічного чохла при виготовленні ВТЗП
днищ не представляється можливим через значне зменшення товщини
тканини після першого циклу вулканізації.
Випробування в складі корпусу МД підтвердили можливість
використання тканини ПВП для виготовлення ВТЗП твердопаливних
ракетних двигунів.
Сливінський О.А., к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Бісик С.П., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Борніков А.С.
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ЗОНИ ТЕРМІЧНОГО ВПЛИВУ
СТАЛЕЙ 30Х2СН2МФА ТА 28ГР
На сьогоднішній день в ОПК України для виготовлення зварних корпусів
бойових броньованих машин (ББМ) з протикульовим рівнем захисту, поруч з
легованою броньової сталлю вітчизняного виробництва широко
застосовуються закордонні захисні сталі (protection steels).
Відомо, що під час зварювання будь-яких загартованих низьковідпущених
сталей, в т. ч. і броньових сталей високої твердості, внаслідок впливу
зварювального тепла відбувається знеміцнення ділянок неповної
перекристалізації та високого відпуску зони термічного впливу (ЗТВ). Це
може викликати зменшення балістичної стійкості зварних з’єднань у
порівнянні з основним металом в стані поставки. В свою чергу, ширина
знеміцнених ділянок ЗТВ та ступінь деградації показників міцності залежать
від параметрів режиму зварювання (зварювального термічного циклу) та
хімічного складу сталі. У зв’язку з цим, актуальним є порівняння впливу
зварювального тепла на механічні властивості легованої броньової сталі
вітчизняного виробництва 30Х2СН2МФА та однієї з закордонних захисних
сталей 28ГР.
Експериментальна складова досліджень полягала у виготовленні т. зв.
«валикових проб» шляхом послідовного електродугового наплавлення
валиків на пластини з досліджуваних сталей, товщиною 10 мм. Наплавлення
виконувалось штатним для виготовлення зварних бронекорпусів електродним
дротом аустенітного класу G 18 8 Mn у захисній газовій суміші 98% Ar + 2%
CO2 на режимах, що забезпечували поступове зростання погонної енергії.
Після наплавлення, гідроабразивним методом вирізались зразки для
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подальшого дослідження розподілу мікротвердості в ЗТВ та випробувань на
ударний вигин за Шарпі.
Було встановлено, що метал ЗТВ обох досліджуваних сталей зазнає суттєве
знеміцнення під впливом зварювального тепла. Незалежно від значення
погонної енергії зварювання твердість окремих ділянок ЗТВ зменшувалась до
рівня твердості металу аустенітних зварних швів (215…240 HV).
Твердість металу прилеглої до зварного шва ділянка перегріву ЗТВ
мікролегованої бором сталі 28ГР виявилась залежною від погонної енергії.
При зварюванні на малих погонних енергіях 0,5…0,65 кДж/мм вона
знаходиться на рівні твердості основного металу або дещо перебільшує її.
При значеннях погонної енергії 0,78…0,9 кДж/мм не спостерігається
помітного повторного гартування металу цієї ділянки. В свою чергу,
твердість металу перегрітих ділянок ЗТВ сталі 30Х2СН2МФА, при всіх
значеннях погонної енергії перебільшувала твердість основного металу.
У захисної сталі 28ГР твердість металу ділянки ЗТВ, що зазнає від
зварювального тепла високотемпературного відпуску зменшується вдвічі у
порівнянні з твердістю основного металу. Для сталі 30Х2СН2МФА, за
аналогічних умов зварювання, метал знеміцнюється не так суттєво – в 1,65
разів.
Зі збільшенням погонної енергії з 0,50 до 0,90 кДж/мм ширина знеміцненої
ділянки сталі 28ГР зростає приблизно в 2,9 разів, а сталі 30Х2СН2МФА – в
1,5 рази.
Слід зазначити, що для обох досліджених матеріалів було виявлено суттєвий
розкид значень микротвердості основного метала (т. зв. гартівна плямистість).
При цьому, визначена мінімальна твердість основного металу для сталі 28ГР
складала 430 HV, а сталі 30Х2СН2МФА – 400 HV.
Дослідження мікроструктури металу ЗТВ для наплавлення з максимальною
погонною енергією 0,9 кДж/мм показали, що в ділянці перегріву сталі
30Х2СН2МФА середній діаметр аустенітного зерна дорівнював 55 мкм, а
сталі 28ГР – 70 мкм. Разом із цим вихідний розмір первинного зерна
основного металу був суттєво меншим у сталі 28ГР – приблизно 10 мкм,
проти 20 мкм у сталі 30Х2СН2МФА.
Визначена в результаті випробувань на ударну в’язкість робота удару (KV)
основного металу сталі 28ГР складає в середньому 30 Дж, а листового
прокату зі сталі 30Х2СН2МФА – 14 Дж. Для наплавлення з погонною
енергією 0,9 кДж/мм робота удару ділянки перегріву сталі 28ГР склала 41 Дж,
а сталі 30Х2СН2МФА – 9 Дж. При цій же погонній енергії, в знеміцнених
ділянках ЗТВ середня робота удару для сталі 28ГР зростала до 93 Дж, проти
42 Дж у сталі 30Х2СН2МФА. В цілому результати випробувань на ударний
вигін за Шарпі корелюють з дослідженнями мікротвердості, оскільки
показники ударної в’язкості обернено пропорційні значенням твердості.
Відмінності визначених показників знеміцнення ЗТВ досліджених сталей
пояснюються різницею в їх легуванні. Високий вміст карбідоутворювальних
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елементів Cr, Mo, V в сталі 30Х2СН2МФА забезпечує уповільнення процесу
відпуску металу ЗТВ. Разом із цим, підвищений вміст Si в цій сталі не тільки
затримує утворення цементиту при температурах низького відпуску 200…350
°C, що сприяє підвищенню відпускної стійкості, але і негативно впливає на її
ударну в’язкість.
Слюсар В.І. д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ В ІНТЕРЕСАХ ESMRM
ТА БЕЗПЕКИ БОЄПРИПАСІВ
Ключовою складовою політики НАТО у сфері безпеки боєприпасів є
управління ризиками вибухобезпеки боєприпасів (Explosives Safety Munitions
Risk Management, ESMRM). Керівні принципи ESMRM викладені у
доктринальній союзницькій логістичній публікації (Allied Logistics
Publications) ALP-16 Ed. A “Менеджмент ризиків вибухобезпеки боєприпасів
у плануванні, тренуваннях та операціях НАТО” (ESMRM in NATO Planning,
Training, and Operations). Відповідальність за супроводження та удосконалення
ALP-16 покладено на Панель ESMRM Комітету НАТО з логістики (AC/305). В
якості важливого поточного завдання експерти панелі ESMRM вважають
скорочення розриву між оцінками ризиків та прийняттям рішення на
конкретну топологію сховищ.
На думку автора, у цьому контексті досить ефективним може бути
застосування технології доповненої реальності (ДР). Вона дозволить
віртуально відпрацювати оптимальну 3D-топологію сховища на реальній
місцевості з вибором необхідної комбінації боєприпасів у стеках та відстані
між ними з урахуванням динамічної візуалізації розподілу зон ризиків (site
plan). Крім того, за допомогою ДР можливо буде поширити інформацію про
поточний розподіл зон ризиків на тактичний рівень, щоб командири любої
ланки управління могли обирати безпечні місця дислокації та найменш
ризикові маршрути пересування підрозділів, або ж свідомо приймати
відповідні рішення з урахуванням очікуваного рівня ризиків ESMRM уздовж
обраного маршруту. З цією метою слід забезпечити візуалізацію на окулярах
ДР або ж відповідних дисплеях розрахункових зон ризиків ESMRM при їх
перетині бойовими машинами чи солдатами у пішому порядку,
стандартизувавши необхідні символи. Підгрунтям тому має бути внесення
змін до настанови НАТО з символіки APP-6 Ed.D щодо запровадження
спеціальних символів для відображення на картах зон ризиків різного рівня за
оцінками прогнозованої вибухобезпеки боєприпасів на сховищах. Це
створить засади для застосування таких символів в тактичній системі ДР з
метою інформування при здійсненні маневру або виборі місць дислокації.
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ДР дозволить радикально оновити процес навчання та тренування
офіцерів з безпеки боєприпасів та ESMRM, що спростить процес інтеграції
ESMRM в навчання і маневри НАТО. На її основі в подальшому можливо
буде ефективно проводити інспекцію сховищ за допомогою БПЛА на
відповідність розрахунковій схемі та вимогам AASTP-1, AASTP-5, ALP-16 з
віртуальним накладанням 3D-топології стеків сховища, що відповідає
нормативам, на фактично реалізовану. Коло застосувань ДР охоплює також
візуалізацію даних з вбудованих сенсорів моніторингу стану боєприпасів.
Досить перспективним є поєднання ДР і алгоритмів штучного інтелекту,
зокрема, компаній Microsoft (COCO) та LimpidArmor Inc. для розпізнавання
об'єктів на зображеннях в інтересах контролю доступу до сховищ і
дистанційного наведення озброєння в системах охорони їх периметрів.
Стелецька А.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПОРІВНЯННЯ ТА АНАЛІЗ СТАНУ САМОХІДНОЇ АРТИЛЕРІЇ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Досвід ведення бойових дій у внутрішньому збройному конфлікту, який
отриманий за останні роки, підтвердив зростаючу роль артилерії з ураження
противника в ході ведення операцій проти незаконних збройних формувань,
особливо коли вони мають на озброєнні бронетанкову техніку, артилерію,
зенітні засоби та інше важке озброєння, ракетні війська і артилерія є єдиним
універсальним засобом, здатним вести вогонь з необхідною точністю і
виконувати основну частину вогневих завдань.
Беззаперечною умовою досягнення успіху під час проведення будь-якої
операції є надійне вогневе ураження противника, значну частину якого
виконують ракетні війська і артилерія. Важливість ракетних військ і артилерії
визначається тим, що тільки цей рід військ спроможний виконувати задачі
вогневого ураження противника в будь-яких умовах погоди, місцевості і часу
бойових дій, а також забезпечувати плідну взаємодію і безперервну
підтримку ракетними ударами і вогнем артилерії загальновійськові
формування.
В даний час на озброєнні артилерійських підрозділів Сухопутних військ
(СВ) Збройних Сил (ЗС) всіх країн світу знаходяться різні типи ствольної
артилерії - самохідні та причіпні артилерійські гармати, різних калібрів від
105-мм до 203-мм. Аналіз даних свідчить:
- найбільші групи ствольної артилерії мають СВ США, РФ, КНР;
- групи ствольної артилерії країн на європейському театрі воєнних дій
(за винятком РФ) не перевищує 1000 одиниць, а частка самохідної артилерії в
цих країнах складає більше 50%;
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- артилерійські підрозділи СВ країн, що входять до блоку НАТО на
озброєнні мають однотипні за калібром артилерійські системи, артилерія в
цих країнах не поділяється за організаційно-штатними ознаками;
- лідером з розробки та виробництва артилерійських систем належить
США та їх європейським союзникам по блоку НАТО (Великобританії, ФРН,
Італії);
- на озброєнні артилерійських підрозділів СВ ЗС України (з
урахування тих систем, що знаходяться на збереженні) знаходяться різні за
калібром та призначенням артилерійські системи (причіпні; самохідні);
- артилерійські системи, що знаходяться на озброєнні СВ ЗС України
залишилися у спадок від колишнього СРСР і у переважній більшості мають
обмежений технічний ресурс, морально застарілі, переважна більшість мають
тактико-технічні характеристики, які не відповідають сучасним умовам.
Втрати артилерійських систем, під час проведення АТО на Сході
України, зменшення ресурсу придатності артилерійських стволів приводять
до зменшення кількості артилерійських систем у складі артилерійських
підрозділів, до зменшення бойової продуктивності артилерійських підрозділів
та зменшення обсягу вогневих завдань, які вони спроможні виконати.
Технічний стан, бойові втрати вимагають проведення відповідних
заходів, які б сприяли покрашенню стану з забезпечення СВ ЗС України
артилерійським озброєнням, а саме:
- проведення робіт з відновлення технічного ресурсу наявних
артилерійських систем, які ще мають достатній ресурс придатності
артилерійських стволів;
- розробка вітчизняних сучасних артилерійських систем (чи їх закупівля
у країн, які їх виробляють).
На озброєнні артилерійських підрозділів СВ ЗС України (з урахуванням
тих систем, що утримуються на збереженні) знаходяться наступні самохідні
гармати (СГ): 122-мм СГ 2С1 «Гвоздика», 152-мм СГ 2С3 «Акація», 152-мм
СГ 2С5 «Гіацинт-С», 152-мм СГ 2С19 “Мста-С”, 152-мм СГ 2С7 «Піон».
Аналіз світових тенденцій у сфері розвитку сучасної самохідної
артилерії свідчить про те, що останніми роками процес їх розробки і
модернізації головним чином спрямований на реалізацію тактико-технічних
вимог щодо підвищення вогневої продуктивності, дальності і точності
стрільби, зменшення уразливості від вогневого ураження артилерії
противника, підвищення оперативної маневреності.
Підвищення вогневої продуктивності досягається введенням режиму
«шквал вогню» або «псевдозалп» за рахунок автоматичного змінення кута
підвищення декілька снарядів, здійснюють політ за різними траєкторіями та
одночасно підлітають до цілі;
- введенням до бойових комплектів касетних артилерійських снарядів
з високоточними (самонавідними або самоприцілюваними) бойовими
елементами.
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Збільшення дальності стрільби відбувається, як правило, за рахунок:
- перехід до гармат з новою балістикою (довжиною ствола 45 або 52
калібрів)
- застосування конструкцій снарядів з покращеною аеродинамічною
формою та активно-реактивних снарядів або з снарядів з донними
газогенераторами.
Збільшення точності стрільби забезпечується за рахунок:
- обладнання артилерійських гармат системами управління вогнем,
навігаційними системами, датчиками, що враховують балістичні та
метеорологічні умови стрільби;
- включення до складу бойової комплектації касетних боєприпасів, які
оснащуються самонавідними або бойовими елементами.
Струтинський В.Б., д.т.н., проф.,
Юрчишин О.Я., к.т.н., доц.,
Кравець О.М., к.т.н., доц.,
Костриця С.М.
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАЗЕМНИХ РОБОТИЗОВАНИХ
КОМПЛЕКСІВ
Наземні роботизовані комплекси призначені для виконання
різноманітних робіт з небезпечними об’єктами. До таких об’єктів відносяться
вибухові пристрої, токсичні, радіоактивні або біологічно небезпечні
речовини. Проектування наземних роботизованих комплексів спеціального
призначення є актуальним і має важливе значення для національної безпеки
України.
Наземний роботизований комплекс повинен виконувати різноманітні
операції з небезпечним об’єктом. Основними видами операцій є:
розвідувальні (оглядові); підготовчі; технологічні (робочі); завершальні
(транспортні).
Наземний роботизований комплекс повинен виконувати кілька десятків
різноманітних функцій без участі людини. Наземні роботизовані комплекси
мають незначну масу (20…60 кг) та габарити (порядка 1000 мм ).
Переміщення і позиціонування роботизованого комплексу відбувається у
складних умовах. При роботі з небезпечними об’єктами роботизований
комплекс знаходиться у невизначеному положенні.
На основі теоретичних та експериментальних досліджень розроблені
основні
положення
проектування
багатофункціональних
наземних
роботизованих комплексів. Дані положення включають вибір геометричної
схеми, обґрунтування характеристик основних підсистем комплексів,
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розроблення конструктивних схем основних вузлів і агрегатів наземних
роботизованих комплексів.
Проектування наземних роботизованих комплексів пропонується
здійснити по модульному принципу. Окремі модулі є спеціалізованими і
призначеними до виконання окремих функцій ,зокрема транспортних із
забезпеченням переміщення та орієнтації комплексу в просторі, функції
спостереження і зв’язку та функції маніпулювання об’єктами. Робочі модулі
призначені для здійснення операцій механічної обробки мають спеціальні
пристосування, набір інструментів, засоби вимірів та контролю.
Оглядові функції включають візуальне дослідження об’єкта,
встановлення його особливостей та визначення окремих характеристик
об’єкта чи його елементів. В процесі проведення розвідувальних операцій
здійснюється не лише огляд об’єкта, а і встановлюється його точне
положення в просторі, визначаються точні розміри об’єкта шляхом 3D
сканування. Підготовчі функції включають очищення об’єкта від бруду,
переміщення або зміну його положення, відділення частин об’єкта, або
встановлення захисних пристроїв, тощо. Технологічні функції наземного
роботизованого комплексу включають безпосередню роботу з об’єктом.
Можливі операції механічної та фізико-технічної обробки з використанням
спеціальних пристосувань.
Модулі наземного роботизованого комплексу є універсальними і
з’єднуються в необхідній конфігурації. Це забезпечує гнучкість реалізації
стратегії роботи з небезпечними об’єктом. При цьому суттєво підвищується
якість виконання окремих функцій наземного роботизованого комплексу.
Розроблені модулі об’єднані загальним підходом до проектування
наземних роботизованих комплексів. В процесі проектування наземних
роботизованих комплексів виконуються розрахунки модулів, які
забезпечують виконання окремих функцій. Вони мають набір типових вузлів і
агрегатів, приводів та систему вимірів параметрів.
Для апробації розроблених основних положень проектування наземних
роботизованих
комплексів
розроблено
експериментальний
зразок
багатофункціонального модульного наземного роботизованого комплексу
який має кілька модулів. Комплекс включає колісний модуль із
маніпулятором обмеженої вантажопідйомності. Даний модуль призначений
для діагностичних операцій з небезпечними об’єктами, зокрема огляду та 3D
сканування. Модуль здійснює розвідувальні (оглядові) операції. В складі
комплексу наявні модулі середньої вантажопідйомності. Вони мають силові
маніпулятори для роботи з небезпечними об’єктами. Окремі модулі
комплексу мають різні види рушіїв. Модуль з гусеничним рушієм забезпечує
виконання основних підготовчих та технологічних операцій. Він оснащений
маніпулятором підвищеної вантажопідйомності та засобами для механічної
обробки об’єкта.
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Проведені дослідження розробленого експериментального зразка
багатофункціонального модульного наземного роботизованого комплексу
підтвердили його працездатність.
Тимочко О.І., д.т.н., проф.,
Осієвський С.В., к.т.н., доц.,
Турінський О.В., к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УЗГОДЖЕННЯ ДАНИХ У
БАЗАХ ДАНИХ NоSQL
Аналіз існуючих підходів до підвищення якості узгодженості даних у
базах даних (БД) NоSQL, дозволив визначити три основні види узгодженості,
що суттєво впливають на цілісність даних: це причинна узгодженість, сувора
узгодженість і узгодженість в кінцевому стані.
З погляду на вищесказане встановлено, що досить широке поширення в
реалізації питання підвищення якості узгодженості отримав метод LibRe. Він
реалізує алгоритми узгодженості в кінцевому стані. Його реалізація полягає у
взаємному забезпеченні високої доступності даних з високим рівнем
узгодженості даних. Перевагою такого підходу є підвищення рівня
узгодженості до суворої узгодженості завдяки введенню додаткового
реєстру, який деякий час зберігає інформацію про те, для якої з реплікацій
відбувалося оновлення того або іншого запису. Недоліком є наявність
затримки, необхідної для визначення потрібної реплікації.
Ще одним методом, що досить широко використовується в області
забезпечення узгодженості даних являється метод забезпечення причинної
узгодженості з обробкою конфліктів. Цей вид узгодженості є розширенням
класичної
причинної узгодженості. Переваги методу: посилення
узгодженості даних за рахунок введення комутативної і асоціативної функції
обробки конфліктів. Недоліки: виявлення конфліктів є складним завданням,
рішення якого вносить істотні затримки в роботу системи. Наприклад, одним
з трьох компонентів системи виявлення конфліктів є введення явного
причинного зв'язку між операціями поточної і попередньої версії запису, що
вимагає виконання додаткової операції перевірки залежності.
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Ткачук М.А., д.т.н., проф.,
Грабовський А.В., к.т.н., ст.н.с.,
Ткачук М.М., к.т.н.,
Васильєв А.Ю., к.т.н.,
Хлань О.В.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН НА
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПАХ
Натепер проблема забезпечення тактико-технічних характеристик
бойових броньованих машин на проектно-технологічних етапах набула
високої актуальності. Це викликане тим, що поєднуються декілька
суперечливих тенденцій:
– вимоги до тактико-технічних характеристик бойових броньованих
машин постійно зростають;
– умови їх експлуатації та бойового застосування інтенсифікуються;
– терміни проектних розробок та технологічної підготовки виробництва
цих машин скорочуються.
Таким чином, традиційні підходи, методи, моделі та засоби досліджень
не задовольняють умовам, що склалися. Відповідно, виникла масштабна
проблема удосконалення існуючого інструментарія дослідження задля
досягнення сучасного рівня тактико-технічних характеристик бойових
броньованих машин. Це становить мету роботи.
При розробці удосконалених підходів, методів, моделей та засобів
досліджень слід враховувати весь комплекс навантажень та чинників
ураження, які діють на елементи сучасних бойових броньованих машин.
Разом із тим варто зазначити, що ці чинники призводять до необхідності
аналізу: нестаціонарних процесів; ударно-контактної взаємодії; втрати
стійкості; нелінійного характеру деформування нетрадиційних матеріалів, які
знаходять усе більше застосування (наприклад, неткані матеріали);
динамічних впливів широкого спектру частот і амплітуд; пружнопластичного деформування; дії рухомого навантаження тощо.
При цьому, у свою чергу, виникають суперечності між вимогами до
адекватності розрахункових моделей та точності одержуваних результатів
досліджень, з одного боку, та їх оперативністю, – з іншого. Це вимагає
розробки нових математичних моделей та чисельних методів.
Зокрема, запропоновані нові варіанти методу граничних елементів,
статистичної мікромакромеханіки, варіаційних нерівностей тощо. Вони
реалізовані у вигляді відповідних програмно-модельних комплексів,
застосування яких дало можливість розробити рекомендації із обґрунтування
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технічних рішень і параметрів елементів бойових броньованих машин із
високими тактико-технічними характеристиками.
Трофименко В.Г.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ СИЛИ
ОПОРУ ПОВІТРЯ КУЛЬ ПАТРОНІВ (ДРАГ-ФУНКЦІЇ) ДЛЯ
СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
Відповідно до існуючих підходів, траєкторія польоту куль
розраховується на основі стандартних законів опору повітря польоту кулі
(найбільш поширеними є закон 1943 року – для країн колишнього, СРСР, в
тому числі й України, а також закони G1 та G7 – для країн Європи та США) з
використанням критерію погодження – балістичного коефіцієнту. Головним
недоліком такого підходу є те, що балістичний коефіцієнт не змінює саму
функцію опору повітря, а лише її зміщує по відношенню до характеристик
кулі, яку обрано за зразкову. Такий підхід адекватно описує траєкторію тільки
на початкових ділянках стрільби, в той час коли ділянки траєкторії
наближення швидкості кулі до межі переходу на дозвукову швидкість (також
ділянка переходу швидкості кулі на дозвукову швидкість та ділянка, де куля
рухається з дозвуковою швидкістю) описуються неадекватно.
Для адекватного опису траєкторії польоту кулі на всій дальності
прицільної стрільби необхідно використовувати драг-функцію для окремо
взятого типу кулі, що відстрілюється з конкретно взятого типу ствола, так як
навіть куля одного й того типу ствола може мати різну драг-функцію.
Прикладом такого явища є зовнішньо-балістичні характеристики бронебійнозапалювальної кулі калібру 12,7×108 мм масою 48,3 гр., які значно різняться
при відстрілі з кулемета НСВ та кулемета ДШК.
Питання визначення драг-функції кулі в польових умовах вирішується
на основі експериментальних даних відстрілу з визначення величини падіння
траєкторії польоту кулі, що не потребує використання коштовного
лабораторного обладнання. Такі дослідження можуть проводитися стрілками
у будь-яких підрозділах Збройних Сил України. Єдиним вимірювальним
обладнанням, що використовується при дослідженнях, є прилад для
визначення початкової швидкості кулі, який є доволі розповсюдженим серед
стрілків.
Необхідність використання такого приладу, визначається специфікою
математичного апарату, що використовується для визначення драг-функції
куль, а саме: специфіка диференційного обчислення на кінцевих ділянках
функції визначає виникнення певних похибок, а саме: при проведенні
диференціювання для визначення швидкості кулі на траєкторії польоту,
похибки визначення початкової швидкості складають до 10%.
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Фесенко С.В., к.т.н.
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСКУВАННЯ ВОГНЕВОЇ ТЕХНІКИ ВІД ЗАСОБІВ
РОЗВІДКИ
Вивчається одна з технічних реалізацій маскуванні та обмеженої
примітності вогневих засобів від повітряної розвідки. Розглядаються
фортифікаційні споруди відкритого типу на лінії оборони у вигляді окопу для
танка з обмеженим сектором обстрілу.
Пропонується охопити окоп і танк циліндричною оболонкою з двох
співвісних фрагментів, розділених рідиною. При чому нижня частина
оболонки частково занурена в грунт під котлованом. Впливаючи на зовнішню
оболонку акустичним випромінюванням, збурюємо в її поверхні кругову
хвилю, яка на частоті нижче граничної при виконанні умови значного
хвильового розміру зовнішньої оболонки.
Створена цією умовою аберація випромінюваних звукових хвиль
створює zone kaustikos в рідині в вигляді конфокальної внутрішній поверхні
зовнішньої оболонки з поперечним перерізом в вигляді кола.
При штучному формуванні хвильового збігу, зона каустики створює
такий ступінь турбулентності, що стане непереборною перешкодою
ехолокації і на екрані сенсора буде формуватися замість зображення контуру
танка тільки розпливчаста пляма.
Звісно, для вирішення поставленої задачі можна використовувати не
окружні, а згинні хвилі зовнішньої оболонки, але в цьому випадку почне
чітко проглядатися периферія поверхні танка на екрані.
Головним елементом випробувального стенду можна вважати генератор
акустичних коливань. Його функції покладені на ультразвукову установку
промислового зразка, яка формує ультразвуковий промінь в 36 кГц (рис. 4.2) з
плоским фронтом хвилі. Потужність випромінювання 300 Вт. Занурюваний
блок ультразвукових випромінювачів складається з блоку ультразвукових
випромінювачів виготовлених з нержавіючої сталі і ультразвукового
генератора. На кришці блока всередині корпусу розміщено ультразвукові
випромінювачі, які перетворюють електричну енергію в ультразвукові
коливання. На задній стінці розміщено вивід мережевого кабелю.
Занурюваний блок з’єднаний з ультразвуковим генератором.
Макет танка розміщується в круглій оболонці, що занурена в воду.
При вимкненому випромінюванні контури макету танка добре
проглядаються на екрані. Ввімкнення ультразвукової установки формує в
околі зовнішньої оболонки окружну хвилю, яка випромінює в розділяючу
оболонки рідину звукову хвилю під кутом до вектора швидкості окружної
хвилі. Таким чином, створюється циліндрична зона каустики в рідині поблизу
внутрішньої поверхні зовнішньої оболонки тунелю. Поверхня каустики, на
238

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

відміну від статичного стану рідини, володіє підвищеним енергетичним
станом, який проявляється у вигляді турбулетної структури Зображення
танка, завдяки цьому, набуває менш чіткі обриси, але, разом з тим,
примітність випробуваного зразка достатня щоб провести його класифікацію
як засобів вогневої техніки.
Змінюючи напрям ультразвукового променя по відношенню до нормалі
зовнішньої оболонки при куті падіння досягаємо появи резонансної
обстановки, що виражається у вигляді «акустичної прозорості» зовнішньої
оболонки. Це привід для істотного збільшення потужності проникаючого
всередину рідини ультразвукового променя, практично без дисипації звукової
енергії, що дозволяє домогтися бажаного результату, а саме – перетворити
зображення танка в розмиту пляму на екрані.
Цікавим є також усунення зображень, на екранах сенсора локаторів,
обрисів обслуговуючих військову техніку людей. Ефект невидимості
персоналу і матеріального забезпечення вогневої техніки як і в першому
випадку реалізується в тому ж обсязі і в тій же якості.
Фомін Р.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОТИТАНКОВИХ РАКЕТНИХ
КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Досвід війн та збройних конфліктів в різних районах земної кулі, а
також на Сході України свідчить про насиченість поля бою танками, БМП,
БТР та засобами протиборства з ними.Найбільш пріоритетним засобами
протиборства з бронетанковою технікою є протитанкові ракетні комплекси.
Ці комплекси оснащенні протитанковими керованими ракетами, які здатні
вражати броньовані цілі на відстанях, що перевищують дальність прямого
пострілу основних бойових танків і броньованих машин і відкриває перед їх
розробниками нові перспективи розвитку.
ПТРК призначений для ураження сучасних броньованих нерухомих і
рухомих об’єктів, що мають комбіновану або монолітну броню, у тому числі
з динамічним захистом, а також вертольотів.
Створення вітчизняного, сучасного протитанкового ракетного
комплексу 3-го покоління де використовуються протитанкові керовані ракети
з автоматичними системами наведенняє необхідним зразком озброєння для
Збройних Сил України.
Аналог американського ПТРК “Джавелін”.
Головними перевагами зразка ПТРК, є підвищення:
вірогідності ураження цілі;
живучості розрахунку та комплексу;
перешкодозахищеності.
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Пасивні інфрачервоні головки самонаведення здійснюють автономний
пошук, розпізнання і супровід цілі по їх тепловому випромінюванню, що
дозволяє вести стрільбу ракетами по принципу «вистрілив і забув». Цей
принцип забезпечує високу живучість комплексу озброєння в силу скритності
застосування зброї і дозволить здійснювати пускиіз закритих вогневих
позицій та умовах відсутності прямого бачення цілі, а також залишати
позицію яку демасковано ознаками старту ракети.
Впровадження нових розробок протитанкового ракетного комплексу
дозволить Збройним Силам України ефективно вражати броньовані і інші
цілі. Це безумовно зміцнить військовий потенціал і обороноздатність
України.
В подальшому розвиток ПТРК необхідно спрямувати на створення
мобільного протитанкового ракетного комплексу, якийза призначенням та
тактико-технічними характеристиками,можеявляти собою перспективний
комплекс високоточної зброї нового покоління (розвідувально-вогневий
ПТРК багатоцільового значення), що поєднує якості артилерійського та
протитанкового комплексів.
Комплекс може бути призначений для ураження сучасних та
перспективних зразків бронетанкової техніки, транспортних засобів,
стаціонарних інженерних споруд, надводних цілей, малошвидкісних
повітряних цілей, живої сили в укриттях.
Реалізація проекту зазначеного комплексу відкриває нові напрямки
бойового застосування протитанкового озброєння – перенос вогню в глибину
бойових порядків підрозділів противника і можливість відбиття атаки на
значній ділянці оборони без зміни вогневої позиції. Це дозволить
перешкодити висуванню бронетанкових підрозділів противника на рубіж
атаки та зменшити втратисвоїх військ.
Використання такої тактики ставить завдання радикального
розширення діапазону дальності розвідки і ураження бронетанкових
підрозділів перспективними ПТРК, які повинні бути спроможними
прикривати всю зону відповідальності своїх підрозділів на повну глибину
ближньої тактичної зони (25-30 км).
Застосування зовнішніх засобів розвідки і цілевказання, в тому числі і
тих що розміщенні на літальних апаратах, які дистанційно керуються,
дозволять найбільш повно реалізувати основні положення концепції
“безконтактної війни”, скоротити строки виконання поставлених завдань і
розширити їх спектр із залученням мінімально необхідних сил і засобів, а
також мінімізувати матеріальні витрати на проведення операції.
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Хрустальова С.П.,
Князьський О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЛАЗЕРНИЙ ДАЛЕКОМІР - ПІДСВІТЛЮВАЧ НА ОСНОВІ
ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЛАЗЕРА З ОПТИЧНОЮ НАКАЧКОЮ
НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ЛАЗЕРНИМИ ДІОДАМИ
Показані шляхи, сучасні методи, завдання щодо досягнення високої
ефективності лазерних далекомірів – цілевказівників, на основі
твердотільного лазера з оптичною накачкою напівпровідниковими лазерними
діодами, для забезпечення стрільби керованими артилерійськими
боєприпасами з напівактивною лазерною системою наведення, в тому числі:
можливість роботи при пониженому рівні освітленості до 10 -3лк, вночі,
визначення координат своєї точки стояння (оснащення вбудованим модулем
супутникової навігації GPS), забезпечення максимальної дальності виявлення,
розпізнавання, ідентифікації цілей (до 5000м) при високій точності
визначення координат та передачі даних в складних погодних умовах та
цілодобово.
З метою підвищення завадозахищеності далекоміра-цілевказівника
тривалість імпульсу (час підсвічування цілі) повинний бути як можливо
меншим, а саме не більше 10 нс на довжині хвилі 1,064 мкм (1,54- 1,57) мкм..
що не дозволить противнику зафіксувати джерело випромінювання та
поставити заваду.
Джерелами оптичної накачки є матричні напівпровідникові діоди
(лазерні діоди). Застосування лазерних діодів, як системи накачування
випромінювання, дозволяє створити компактний лазерний випромінювач,
зменшити масу далекоміра - цілевказівника. Так, при потужності 80-100
мДж, можливо отримати масу далекоміра- цілевказівника не більше 6-8 кг.
Схема з горизонтальним (поперечним) розміщенням діодів накачки є
найбільш ефективною, забезпечує рівномірне їх охолодження, зменшує
габаритні розміри та масу далекоміра - цілевказівника.
Питання створення далекоміра – цілевказівника такого класу є
актуальним завданням, але матриці лазерних діодів, які забезпечують
необхідну потужність накачки, в Україні не виробляються. Такими
випромінювачами є: лазер GigashotTM фірми Cutting Edge Optronics (Northrop
Grumman Corp., США, лазер з діодною накачкою LH-106 фірми Crystaltechno
Ltd. (Росія), лазери серії NL230 фірми Ekspla (Литва).
Підприємства ДК «УКРОБОРОНПРОМ»: ДП НВК «Прогрес», ДП
«Ізюмський приладобудівний завод» разом з Інститутом фізики НАН
України, Інститутом монокристалів НАН України, Інститутом фізики
напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України спроможні створити
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далекомір - цілевказівник такого класу, за умови застосування матриць
лазерних діодів іноземного виробництва.
Хрустальова С.П.,
Скрипнік М.А.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
КРИТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій у
сфері виробництва озброєння та військової техніки (ОВТ) на даний час є
актуальним завданням.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.08.2017 року №600 «деякі питання розвитку критичних технологій у сфері
виробництва озброєння та військової техніки» поставлено питання
визначення найбільш актуальних технологій щодо створення ОВТ.
«Критична технологія - це нова технологія, що створює передумови для
подальшого розвитку передових технологічних напрямів, має широке
потенційне коло застосувань і в сукупності сприяє вирішенню
найважливіших технологічних проблем у сферах національної безпеки та
оборони держави».
Перспективи підвищення ефективності сучасних оптико-електронних
систем (ОЕС) розвідки, виявлення, розпізнавання, ідентифікації та наведення
пов’язані із забезпеченням їх працездатності з урахуванням різних погодних
умов, цілодобовості, захищеності від перешкод та хибних цілей, незалежності
від природнього освітлення
та обумовлені необхідністю створення
двохдіапазонних фотоприймальних пристроїв (ФПП) інфрачервоного (ІЧ)
діапазону 3-5 мкм, 8 - 14 мкм.
Наукові дослідження щодо створення дводіапазонних ФПП ІЧ
діапазону відносяться до критичних технологій.
Технології
щодо
створення
власного
багатоелементного,
дводіапазонного ФПП ІЧ випромінювання (3-5, 8-12,5 мкм) на основі
епітаксійних шарів CdHgTe (кадмій, ртуть, телур - КРТ) та дводіапазонного
(3,65-5,2; 2.85-3,35) мкм ФПП ІЧ випромінювання на основі антимоніду індію
(InSb) на даний час в Україні є актуальними та дозволять:
1.
підвищити тактико-технічні характеристики наявних зразків
військової техніки або озброєння;
2.
підвищити показники ефективності військової техніки або
озброєння;
3.
забезпечити
конкурентоздатність
продукції
військового
(подвійного) призначення;
4.
модернізувати наявне озброєння та військову техніку;
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5.
створити принципово нові зразки військової техніки, озброєння,
спеціальну техніку.
Дводіапазонний ФПП (3,65-5,2; 2.85-3,35) мкм на основі InSb
забезпечить порогові значення спектральної, інтегральної чутливості
(збільшення дальності дії), підвищення розрізнювальної здатності, завадо
захищеності, роботу по високошвидкісним повітряним цілям.
Створення
гібридного
дводіапазонного
(3-5,
8-12,5)
мкм
багатоелементного (не менше 640х512, 1280х1024) ФПП на основі CdHgTe є
необхідним для застосування в системах розвідки, виявлення, розпізнавання,
ідентифікації та прицілювання по горизонтальним та нахиленим трасам, по
високошвидкісним цілям на небесному, морському, земному тлі.
ФПП, інтегровані в одну детектуючу систему, забезпечать збільшення
дальності, можливість роботи при різних погодних умовах, зменшити
масогабаритні характеристики ОЕС, підвищити ймовірність виявлення
хибних завад (теплові пастки, лазерне випромінювання).
Цибуля С.А., к.т.н.
Аборін В.М.,
Настишин Ю.А., д.ф.-м.н.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ БРОНЬОВАНИХ МАШИН
РОЗМІНУВАННЯ
Аналіз ведення бойових дій під час операції Об’єднаних сил (АТО) на
території Донецької та Луганської областей показує збільшення масштабів
застосування мінно-вибухових загороджень російсько-терористичними
військами та значне збільшення наших втрат у особовому складі і техніці у
наслідок їх підриву на мінах та керованих фугасах противника.
З
урахуванням
зазначеного
зростає
необхідність
постійного
удосконалення засобів подолання мінно-вибухових загороджень у тому числі
і броньованих машин розмінування (БМР).
БМР повинні забезпечувати проведення колон техніки і пророблення
проходів у замінованих ділянках місцевості шляхом тралення основних типів
протитанкових мін (протигусеничних, протиднищевих з контактними
механічними, неконтактними магнітними та радіо підривниками,
протибортових з акустичними та інфрачервоними датчиками цілі) з
використанням спеціального обладнання та при необхідності діями саперного
десанту.
У якості базової машини доцільно використати шасі танка або
бронетранспортера, які повинні мати бойовий відсік для розміщення екіпажу
та десанту із трьох саперів, додатково прикритий комплектом динамічного
захисту. Днище повинно бути броньованим для забезпечення захисту екіпажу
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та десанту саперів від ураження при підриві протиднищевих мін та фугасів.
Кріплення сидінь екіпажу та десанту саперів, а також внутрішнього
обладнання повинно бути виконано на спеціальних амортизованих опорах,
які не допускають безпосередній контакт сидінь та внутрішнього обладнання
з днищем машини.
Для маскування машина повинна бути обладнана пристроєм для відстрілу
димових гранат. Для забезпечення внутрішнього та зовнішнього зв’язку в
машині необхідно мати радіостанції та переговорні пристрої. Для
забезпечення спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою мати
будовані спеціальні прибори розвідки.
БМР при проробленні проходів у протитанкових мінних полях повинні
забезпечувати їх позначення без виходу екіпажу із машини. Необхідно
передбачити керування машиною при розмінуванні безпосередньо екіпажем
або дистанційно – по радіо або дротах. Дальність керування у цьому випадку
повинна бути не менше 300 м.
На машині обладнується вантажна платформа для забезпечення
розміщення на ній тралів у транспортному положенні та кранове обладнання.
Штатне кранове обладнання повинно забезпечувати переведення коткових
секцій у робоче (бойове) або транспортне положення. Воно може бути
виконане у вигляді кранової стріли вантажопідйомністю не менше 2,5 тонни,
забезпечувати керування екіпажем з виносного пульта.
Обладнання для тралення повинно бути котковим суцільного тралення,
натискної дії з комплектом ножових секцій (права/ліва), пристроєм тралення
протибортових мін (з використанням пристрою для відстрілювання
піротехнічних патронів) та комплектом електромагнітної приставки. Час
приведення обладнання для тралення до застосування не повинен
перевищувати 60 хвилин, а переведенняу транспортне положення - 45
хвилин.Необхідно передбачити можливість аварійного від’єднання
обладнання за 5 секунд. Обладнання повинно забезпечувати безпечний радіус
повороту не більше 50 метрів. Протимінна стійкість повинна забезпечувати
не менше 10 вибухів спарених мін типу ТМ-62М під обладнанням тралення
без заміни окремих його елементів.
Основними технічними вимогами до об’єктового багато діапазонного
генератора перешкод є унеможливлення приведення в дію радіокерованих
мін та фугасів у радіусі до 100 метрів.
Пророблений прохід в мінних полях із протигусеничних, протиднищевих
мін з контактними підривниками повинен бути шириною не менше 4,0
метрів, із протиднищевих мін із магнітними підривниками– шириною 6-7
метрів.
При оснащенні броньованої машини розмінування обладнанням
випромінювання НВЧ, його основними технічними вимогами повинно бути
забезпечення знищення (знешкодження) мін та фугасів, які мають електронні
пристрої на відстані не менше 100 метрів.
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Чеченкова О.Л.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ
ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
У доповіді показано, що в науковому, методологічному й
організаційному аспектах система модернізації повинна мати комплекс
замкнених наукових, виробничих, технологічних, нормативних і методичних
циклів, що забезпечують вирішення завдань системи. При цьому вона має
базуватися на законодавчій та нормативно-правовій базах, наукових і
виробничо-технологічних можливостях України.
Для визначення завдань щодо створення системи модернізації було
сформовано загальну методологію продовження життєвого циклу військової
автомобільної техніки до граничних термінів на основі розроблення та
реалізації відповідних інноваційних технологій. В її основу покладено
загальні положення методології розроблення та дослідження складних
технічних систем і загальну методологію продовження життєвого циклу
виробів військової автомобільної техніки. При цьому враховувалось, що така
система має складатися з окремих елементів, кожен з яких має вирішувати
часткові завдання, а їх сукупність – головне завдання – модернізацію виробів
військової автомобільної техніки.
Для створення системи модернізації виробів військової автомобільної
техніки потрібно було задовольнити низку системно-концептуальних вимог, а
саме:
забезпечити необхідний правовий статус роботам з модернізації виробів
військової автомобільної техніки шляхом розроблення, впровадження й
удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення;
розробити науково-методичне та інформаційне забезпечення робіт з
урахуванням обмеженої інформації про їх параметричні та надійнісні
характеристики, а також нелінійний характер змін властивостей виробів
військової автомобільної техніки;
створити відповідне технологічне забезпечення системи модернізації з
урахуванням можливостей вітчизняних підприємств ДК «Укроборонпром»;
створити кооперацію підприємств промисловості, військових органів
управління та науково-дослідних установ Міністерства оборони України для
проведення робіт з модернізації за принципом замкненого циклу
виробництва.
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Чеченкова О.Л.,
Сус С.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МОЖЛИВИЙ ВАРІАНТ КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ
БРОНЬОВАНИХ КОЛІСНИХ МАШИН
На теперішній час у Збройних Силах України (ЗС України) прийняті на
озброєння (допущені до експлуатації) броньовані колісні машини (БКМ), які
близькі за функціональним призначенням, але відрізняються за бойовими
технічними характеристиками та конструктивному виконанню. Зважаючи на
це та з урахуванням подальшого розвитку БКМ і необхідністю
комплектування ЗС України сучасними зразками такої техніки, актуальним є
питання щодо введення в дію Типажу перспективних БКМ.
У
доповіді
запропоновано
можливий варіант класифікації
перспективних броньованих колісних машин за функціональним
призначенням, що виробляються (закуповуються) для потреб ЗС України,
здійснений за основними технічними характеристиками зразків (повною
масою, кількістю осей, габаритними розмірами, дорожнім просвітом,
потужністю, двигуна) та узагальненими показниками, що характеризують
бойові властивості зразка (навантаженням на вісь, питомою потужністю,
питомою масою). Цей можливий варіант розрахований за методикою,
розробленою в рамках НДР, шифр «Перспектива-БКМ», що виконувалася в
Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки
ЗС України у 2010-2012 роках.
БКМ за функціональним призначенням поділяються на:
легкі ударні - для проведення розвідувальних, розвідувальнодіверсійних операцій в тилу противника;
легкі, середні та важкі тактичні - для вирішення бойових завдань і
завдань матеріально-технічного забезпечення в тактичній зоні дій підрозділів
і частин, використання під монтаж різних ОВТ, вогневої підтримки
підрозділів, засобів діагностування та технічного обслуговування,
буксирування озброєння та причепів різного призначення, використання в
тактичній зоні дій військ;
MRAP високої мобільності - для транспортування особового складу,
вирішення бойових завдань, забезпечення правопорядку, національної
безпеки, миротворчих операціях, використання під час катастроф,
підтримання загальної безпеки, під час проведення спеціальних операцій;
патрульні MRAP - ля вирішення задач патрулювання призначеного
району по дорожній сітці, перевезення особового складу в кількості
6-10 чол., у тому числі в умовах міста, а також матеріально-технічне
забезпечення, використання під монтаж різноманітного спеціального
обладнання, а також як важких бойових машин для перевезення груп зі
246

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

знешкодження боєприпасів, що не розірвалися.
Відповідно до цієї класифікації БКМ відносяться до:
«Козак», «Барс-6», КрАЗ «Cougar» - легких тактичних;
«Барс-8», КрАЗ «Spartan-АРС», «Дозор-Б», «Тритон» - середніх
тактичних;
КрАЗ «Hurricane», «Варта», КрАЗ «Shrek», КрАЗ «Feona» - патрульних
MRAP;
«Козак-2», «Renault Sherpa Light Scout» - MRAP високої мобільності.
Зазначена методика є результатом наукового дослідження, тому вона не
має статусу нормативного документа, але може бути використана при
виконанні заходів з розроблення Типажу перспективних броньованих
колісних машин із залученням зацікавлених установ та організацій
Генерального штабу ЗС України та Міністерства оборони України.
Шарапа В.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ПРИЧИН КОЛИВАНЬ СТВОЛА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПІД
ЧАС ПОСТРІЛУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОЧНІСТЬ СТРІЛЬБИ
Однією з найважливіших характеристик виробів стрілецького й
артилерійського озброєння, що визначають ефективність його застосування, є
точність стрільби. Коливання ствола впливають на влучність стрільби
внаслідок вигину ствола й виникаючої при цьому бічній швидкості дулової
частини ствола. Для влучності важливо, щоб моменту вильоту кулі з дула при
кожному пострілі відповідало певне й постійне значення кута відхилення
дулової частини ствола, тобто певна фаза коливань.
На ствол нарізної зброї при пострілі діють серед інших такі сили: осьова
складова сили тертя кулі (снаряда) по поверхні каналу ствола й тиску
ведучого пристрою на бойові грані нарізів, що розтягує ствол у поздовжньому
напряму; поперечна складова сили тиску ведучого пристрою на бойові грані
нарізів, що скручує ствол навколо поздовжньої осі; сили інерції, що
виникають у стінках ствола через швидкий розвиток тиску порохових газів
або в результаті прискореного руху ствола. Вони є чинником виникнення
коливального руху. Характер і розмах коливань залежать від багатьох
факторів: довжини ствола, його поперечних розмірів, наявності й місць
розташування зосереджених мас, умов кріплення тощо.
Вище зазначене важко врахувати при визначенні характеру коливань
ствола, тому при їхньому вивченні часто приймають ствол у вигляді
циліндричного або конічного стрижня з одним закріпленим кінцем. Такий
стрижень звичайно має наступні види поперечних коливань: коливання
першого порядку або основного тону; вузол цих коливань перебуває в точці
закріплення кінця ствола; коливання другого порядку або першого верхнього
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тону; один вузол цих коливань перебуває в точці кріплення кінця, а другий –
на видаленні 0,22 l від вільного кінця ствола; коливання більш високих
порядків з відповідним числом вузлів коливань, чим вище порядок коливань,
тим більше частота й менше період коливань ствола.
Усі ці коливання відбуваються переважно у вертикальній площині та
накладаються одне на інше. Вони впливають на влучність стрільби як з
неавтоматичної, так і з автоматичної зброї. Зі зміною довжини ствола
змінюються умови коливань і періодично змінюється розсіювання, проходячи
послідовно через максимум і мінімум.
При стрільбі з неавтоматичної й із самозарядної автоматичної зброї, як
показує досвід стрільби із гвинтівок, найбільший вплив на влучність мають
коливання другого порядку. Це пояснюється таким: коливання другого
порядку дають великий кут відхилення дулової частини; частота їх більше,
тому фаза запізнювання при розкиді буде більше.
Гвинтівкові стволи мають частоту коливань першого порядку близько
30…60 періодів у секунду й другого порядку близько 200…400 періодів у
секунду. Частота коливань другого порядку приблизно в шість разів більше
частоти коливань першого порядку.
При стрільбі з автоматичної зброї на перше місце виступають коливання
першого порядку. У цьому випадку небезпечний резонанс коливань,
поновлюваних кожним наступним пострілом, якщо число коливань за час між
двома наступними пострілами кратне темпу стрільби. Очевидно, для
влучності будуть мати значення ті коливання, які не встигають загаснути до
наступного пострілу. Найбільшу тривалість мають коливання першого
порядку, які й становлять інтерес у цьому випадку.
Змінні показники, що впливають на зміну коливань ствола, це довжина
ствола, модуль пружності та маса. Під час стрільби ствол нагрівається. При
нагріванні змінюється довжина ствола; через те, що величина цього
показника знаходиться у межах сотих часток відсотка для температури 200°С,
це слабко впливає на точність, але тому, що зміна модуля пружності сталі для
тієї ж температури приблизно 8…9%, а для 600°С збільшується майже у два
рази. Тобто значно вище. Ствол стає м'якше, фаза вигину ствола зрушується
вперед до моменту вильоту кулі, купчастість падає. Виходячи з цього, зброя
може мати кращий показник або з холодним або з гарячим стволом.
Складність обліку всіх основних факторів, що впливають на коливання
стволів, особливо труднощі визначення моменту початку коливань дулової
частини, не дозволяють зробити надійне аналітичне дослідження коливань
реальних конструкцій стволів і впливу їх на влучність стрільби, тому велике
значення набувають експериментальні методи дослідження.
Проведено аналіз способів зменшення розмаху коливань ствола та їх
вплив на влучність стрільби.
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Шарапа В.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СТРІЛЕЦЬКОГО
ОЗБРОЄННЯ ПІДРОЗДІЛІВ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В теперішній час у розвинених країнах триває робота з підвищення
ефективності бойового застосування автоматів і штурмових гвинтівок для
оснащення підрозділів сил спеціальних операцій, яка проводиться в таких
напрямках:
створення комплексу озброєння піхотинця 21 століття;
створення нових стрілецьких комплексів і модульних систем, що
використовують електронні системи керування вогнем і прицільні модулі;
Необхідно помітити, що велика увага закордонних військових фахівців
приділяється підвищенню точності й ефективності стрільби.
Деякі зразки автоматів, мають варіанти зі складними металевими
прикладами, а також варіанти з укороченим стволом. "Укорочені" автомати
по своїх бойових можливостях аналогічні пістолетам-кулеметам. Такі
автомати особливо зручні для дій в умовах обмеженого простору, при
перевезеннях, десантуванні й т.п.
Окрему групу серед них займають зразки, побудовані за схемою
"буллпап".
При створенні штурмових гвинтівок типу «буллпап» використовують
два шляхи – розробляється повністю нова зброя, або адаптується до нової
конфігурації вже існуюча зброя класичного компонування. Перший варіант
обіцяє більш ефективне використання потенціалу схеми «буллпап», тому що
дозволяє зробити зброю більш збалансованою, а також реалізувати ту або
іншу схему зброї. Другий спосіб дозволяє суттєво скоротити часові й
фінансові витрати як на розробку, так і на переоснащення виробництва,
більше того, він дозволяє переробляти вже наявні традиційні зразки зброї в
систему «буллпап». Гвинтівки, модернізовані в систему «буллпап», мають
ряд недоліків, таких як мала ефективність стрільби зі зброї з лівого плеча,
гірше балансування зброї, найчастіше – суттєво менш зручне розташування
органів керування.
Порівняння тактико-технічних характеристик перспективних і існуючих
автоматів та штурмових гвинтівок показує, що автомати й гвинтівки системи
«буллпап» найбільше відповідають вимогам сучасного бою та максимально
підходять для озброєння підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил
України.
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Шарапа В.В.,
Гребеник О.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ БРОНЬОВАНОЇ БОЙОВОЇ
КОЛІСНОЇ МАШИНИ
При розробці броньованих бойових колісних машин розробники
зіштовхуються з проблемою вибору раціональної конструкції зразків та
обґрунтуванням доцільності прийняття рішення застосування того чи іншого
технічного рішення щодо підвищення рівня балістичної захищеності. Для
розв’язання цього використовують системний підхід, відповідно до якого
модель конструкції, що проектується, характеризується множиною можливих
структур і вихідних параметрів. Проекції вектора вхідних впливів
відображають впливи засобів ураження. Ймовірність ураження зразка, що
призводить до втрати рухомості буде основним вихідним параметром.
Споряджена маса зразка, є складовою повної маси, співвідношення між якою
і масою корисного навантаження визначає питому вантажопідйомність і
характеризує ефективність транспортного засобу. Вартість зразка є
параметром, від величини якого залежить можливість прийняття на
озброєння того чи іншого варіанту конструкції.
Кожна проекція вектора вихідних параметрів характеризує лише один з
показників якості конструкції, тобто є її частковим показником. Для того щоб
врахувати одночасно всі компоненти цього вектора та знайти таку
раціональну структуру (конструкцію) зразка, яка забезпечує оптимальне
значення одночасно за всіма введеними частковими показниками
використовують узагальнений показник якості, що приводить до моделі
прийняття оптимального рішення – задачі векторної (багатокритеріальної)
оптимізації. Слід підкреслити, що вибір допустимого вектора по деяким
вихідним параметрам відноситься до задач, що важко формалізувати. Для
уникнення цього, використовують підхід, що полягає у використанні у якості
допустимого вектора – вектор ідеального зразка, у якого всі параметри мають
значення найкраще з усіх відомих. У результаті використання описаної
процедури може виникнути ситуація, коли існує множина допустимих
структур, що задовольняють умовам. По одних параметрах краща одна, по
інших друга, тобто допустимі структури створюють множину Паретто.
Для вибору оптимального рішення розповсюдження отримали різні
методи. Пропонується скористатися одним з відомих методів - методом
послідовної оптимізації, який полягає в порівнянні структур по кожному
частковому показнику у поєднанні з принципом "поступок". В результаті
відбувається об'єднання часткових критеріїв у єдиний комплексний. Метод
послідовної оптимізації зводиться до такого. Передбачається, що показники
можливо ранжувати в ряд переваг. Процедура оптимізації багатокрокова. На
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кожному кроці проводиться порівняння структур за одним показником. При
цьому вибирають структуру (структури), в якій перший параметр найкращий.
Слід зазначити, що всі обрані параметри є інверсними. На наступному етапі
до розгляду включають нові найкращі структури. Можливість включити нові
структури виникає завдяки тому, що робиться деяка "поступка" за
параметром. Розширена множина структур по тій же логічній схемі
порівнюється по другому параметру, далі по третьому. На кожному
послідуючому кроці за рахунок "поступок" можливе виключення структур,
які признані найкращими на попередньому кроці. Таким чином, у результаті
описаної багатокрокової процедури вдається прийти до єдиної структури, яка
і вважається оптимальною.
Метод послідовної оптимізації вигідно відрізняється алгоритмічною
простотою, і, крім того, при його використанні видно, ціною яких поступок у
кожному частковому показнику вдається добитися оптимізації в цілому.
Початкова величина поступок визначається як абсолютна похибка
вимірювання або розрахунків показників та поступово знижується до
величини, коли можливо добитися оптимізації в цілому і вдається прийти до
єдиної оптимальної структури конструкції броньованих бойових колісних
машин.
Таким чином, обґрунтовано проведення вибору раціональної конструкції
зразків броньованих бойових колісних машин методом послідовної
оптимізації у поєднанні з принципом "поступок".
Шейкін С.Є., д.т.н., к.т.н.,
Ростоцький І.Ю.,
Студенець С.Ф.,
Мельниченко В.В.,
Єфросінін Д.В.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
ТЕХНОЛОГІЧНЕ МАСТИЛО ДЛЯ ОБРОБКИ КАНАЛУ СТВОЛА
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ДЕФОРМУЮЧИМ ПРОТЯГУВАННЯМ
Сьогодні в Україні розробка промислової технології обробки та
зміцнення внутрішньої поверхні каналів стволів вогнепальної зброї є дуже
актуальною задачею.
Одним
із
способів,
які
використовують
фірми-виробники
(Lothar Walter, Shillien, Hart, Weatherby, Bergara Barrels Factory) для
формування гвинтових нарізів каналу ствола, є деформуюче протягування
(ДП) (дорнування).
ДП дозволяє отримати суттєве деформаційне зміцнення і значне
підвищення ресурсу готового виробу без використання зміцнюючих
покриттів, забезпечує високу продуктивність, високий коефіцієнт
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використання матеріалу, тобто є матеріало- та енергозберігаючим
процесом. Окрім того, для його реалізації не потрібно використання
спеціального обладнання.
В ІНМ НАН України проводяться дослідження, спрямовані на
створення промислової технології формоутворення гладких на нарізних
каналів стволів вогнепальної зброї з використанням ДП.
Зазвичай для виготовлення стволів використовують артилерійські сталі
типу 38Х2МЮА або 38ХН3МФА (НRC 28 – 32).
Як показали дослідження, в цьому випадку при формоутворенні
нарізного профілю каналу ствола фасонним деформуючим інструментом
контактний тиск в зоні його взаємодії з оброблюваним виробом може
сягати 3,5 ГПа і більше, що призводить до такого негативного явища, як
схоплювання. Наслідком є утворення задирів на оброблюваній поверхні та
погіршення шорсткості, тобто невиправного браку.
Уникнути цього негативного явища можливо застосуванням
ефективних технологічних мастил.
Для обробки деформуючим протягуванням матеріалів, схильних до
схоплювання з інструментом запропоновано ряд мастильних композицій,
як твердих так і рідких на основі хлоровмісних присадок, дисульфіду
молібдену, графіту, йодистого кадмію тощо. Кожна з цих композицій
створена для певних умов обробки.
Аналіз літературних джерел та проведені дослідження дозволили
визначити основу мастильної композиції, а саме, хлоровмістна присадка,
олеїнова кислота та рослинні жири. Дана композиція забезпечує високі
екрануючі властивості, що дозволяє проводити обробку деталей з вказаних
вище
сталей
деформуючим
протягуванням.
Для
підвищення
експлуатаційних властивостей мастила проведена його модифікація
шляхом додавання до його складу наповнювачів, таких як крейди різного
походження, дисульфіду молібдену, рослинних жирів, мильних розчинів
тощо.
В результаті визначено склад мастильної композиції, яка забезпечує
обробку стволів деформуючим протягуванням без схоплювання, при
контактному тиску до 3,5 ГПа: хлорований парафін, олеїнова кислота,
рослинні жири та мильний розчин.
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Шейкін С.Є., д.т.н.,
Студенець С.Ф.,
Мельниченко В.В., к.т.н.,
Ростоцький І.Ю.,
Єфросінін Д.В.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
ОБРОБКА КАНАЛУ СТВОЛА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
ДЕФОРМУЮЧИМ ПРОТЯГУВАННЯМ
Сьогодні в Україні розробка промислової технології обробки та
зміцнення внутрішньої поверхні каналів стволів вогнепальної зброї є дуже
актуальним завданням.
Фірми-виробники застосовують п'ять основних способів формування
гвинтових нарізів каналу ствола: однопрохідне нарізування, протягування
багатолезовою протяжкою, ротаційне кування, деформуюче протягування
(ДП) (дорнування).
Однопрохідне нарізування передбачає обробку нарізів по одному, що
вимагає застосування складного обладнання і багато часу.
Більш продуктивним є методи радіального кування (гарячого або
холодного).
Використання холодного кування дозволяє за рахунок деформаційного
зміцнення і низької шорсткості обробленої поверхні суттєво підвищити
ресурс виробу в порівнянні з отриманою лезовою обробкою. Але процес
радіального кування потребує використання коштовного обладнання, яке не
виробляється в Україні.
ДП як спосіб профілювання нарізного каналу ствола, застосовують
фірми Lothar Walter, Shillien, Hart, Weatherby, Bergara Barrels Factory.
При виготовленні гладких стволів фінішною операцією обробки каналу
зазвичай є достатньо трудомістка операція хонінгування, яка може займати
декілька годин.
Наведений нижче матеріал містить результати використання ДП при
обробці нарізних та гладких каналів стволів.
ДП дозволяє отримати суттєве деформаційне зміцнення і значне
підвищення ресурсу готового виробу без використання зміцнюючих
покриттів. Для реалізації методу не потрібно використання спеціального
обладнання.
В ІНМ НАН України створено промислову технологію формоутворення
каналу ствола підствольного гранатомету Ø40мм з використанням ДП.
Виявлені особливості формоутворення можуть бути використані при
розробці технології обробки стволів інших калібрів.
Заготовки стволів виготовляли зі сталі 38Х2МЮА (НВ 280).
Використовували фасонний деформуючий інструмент, поперечний переріз
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якого відповідає профілю перерізу ствола. Виготовляли інструмент з твердого
сплаву ВК15.
Застосували технологічну схему ДП в жорсткій обоймі. Дана схема
виключає радіальну пластичну деформацію зовнішньої поверхні заготовки та
дозволяє забезпечити високу якість та точність оброблюваних поверхонь.
Вихідна розбіжність внутрішнього діаметру заготовки після ДП складала
до 0,05 мм, шорсткість поверхні – Ra 6 мкм. Після обробки отримано
розбіжність розмірів: по западинах – 0,02 мм; по виступах – 0,01 мм.
Шорсткість поверхні склала: по западинах – Ra 0,13 мкм; по виступах – Ra
0,17 – 0,2 мкм. Усі показники відповідають значенням, вказаним на
кресленику ствола гранатомету.
Використання ДП в якості фінішної операції при обробці отвору в
гладких стволах дозволяє скоротити штучний час обробки до декількох
хвилин та забезпечити точність та шорсткість обробленої поверхні у
відповідності до вимог кресленика.
Технологія випробувана при фінішній обробці каналів стволів міномета
калібром 60 мм. При цьому отримана точність розмірів отвору 0,05 мм та
шорсткість обробленої поверхні Ra 0,1 - 0,3 мкм. Викривлення осі на
спостерігалось.
Таким чином, застосування ДП в якості фінішної операції при обробці
каналів як нарізних, так і гладких стволів, забезпечує отримання отвору в
деталі у відповідності до вимог кресленика, дозволяє суттєво підвищити
продуктивність та (за рахунок деформаційного зміцнення) ресурс виробу.
Шейніч Л.О., д.т.н., проф.,
Крилов Є.О.
ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
ЗАСТОСУВАННЯ НЕАВТОКЛАВНИХ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ –
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ
Із зростанням обсягів будівництва житла в Україні та висуванню ряду
вимог до показників енергоефективності та теплотехнічних показників
огороджувальних конструкцій житлових будівель і споруд постає нагальне
питання пошуку композиційних будівельних матеріалів з високими
теплотехнічними характеристиками. Одним з таких матеріалів є сучасний
ніздрюватий бетон. Досягти нормативних теплотехнічних показників та
знизити собівартість продукції можливо за рахунок підвищення якості
готових виробів з ніздрюватого бетону та збільшення обсягів його
індустріального виробництва згідно потреб сучасного монолітно-каркасного
будівництва доступного житла для військовослужбовців. Різновидом
ніздрюватого бетону є неавтоклавний газобетон. Поєднання газобетону з
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низькою середньою густиною та високою проектною міцністю є відмінною
характеристикою даного матеріалу.
Комплекс властивостей створює неавтоклавний газобетон технічно і
економічно вагомим через зменшення енергоємності його виробництва у
порівнянні із газобетоном автоклавного тверднення. Окрім цього слід
відзначити, що зі сталим підвищенням цін на енергоносії вартість в’яжучих
компонентів неухильно зростає, що потребує пошуку варіантів часткової
заміни їх у складі бетону на відходи енергетичного сектору зі збереженням
унікальних фізико-механічних властивостей пористого матеріалу.
Таким чином, актуальною є наукова робота, що пов’язана з
вдосконаленням технології виробництва та покращенням будівельноексплуатаційних властивостей газобетону. Прогрес у галузі композиційних
матеріалів на основі в’яжучих з мінеральними добавками сприяє
поглибленому вивченню хімічних аспектів гідратації неавтоклавних
газобетонів з модифікованою твердою складовою. Модифікаційні
перетворення пористого матеріалу засновані на комплексній дії вапняно–
карбонатної добавки, що містить карбонат кальцію (кальцит), гідроксид
кальцію (портландит) та добавок пластифікуючої і прискорюючої дії.
Дослідження, які спрямовані на розробку газобетону з модифікованою
твердою складовою дозволили одержати неавтоклавний газобетон густиною
500 кг/м3, який класифікується як матеріал класу С2 за міцністю на стиск.
Наявність сучасних синтетичних піноутворювачів, які достатньо стійки
в лужному середовищі, та компактних високопродуктивних піногенераторів
дозволяють доповнити процес приготування газобетонної суміші пінною
поризацією в одному процесі. Таке взаємодоповнення традиційних методів
дозволяє посилити позитивні ефекти газового та пінного способу поризації,
підвищити технологічні властивості суміші та експлуатаційні показники
пористого бетону, при одночасному зниженні загальної витрати
пороутворюючих добавок.
Нагальність будівництва житлових будинків з неавтоклавного
газобетону зумовлена в першу чергу їх високою енергоефективністю,
комфортністю проживання, екологічними факторами, що відповідають
сучасним вимогам для стінових конструкцій у житловому будівництві. В
якості зовнішніх стінових конструкцій доцільно використовувати блоки із
геометричними розмірами: довжина - 600 мм, ширина - 300 мм та товщиною 200 мм [3]. Для внутрішніх перегородок та міжквартирних стін з внутрішнім
прошарком блоки з розмірами 600×300×100 мм за ДСТУ Б В.2.7-137. Також
слід передбачити для стінових конструкцій великого прольоту влаштування
деформаційних швів зі спеціальними елементами.
Виробниче впровадження газобетону неавтоклавного тверднення було
здійснено на виробничих потужностях Комплексу ТОВ «Нові будівельні
матеріали» у Київській області. Одержаний газобетон характеризується
наступними технічними показниками: марка за середньою густиною D500;
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клас за міцністю на стиск – С2; марка за морозостійкістю – F50;
теплопровідність в сухому стані не більше 0,13 Вт/(м°С); усадка при
висиханні – не більше 3 мм/м; пористість не менше 74%. Газобетон
неавтоклавного
тверднення
за
фізико-механічними
властивостями
задовольняє вимогам ДСТУ Б В.2.7-45.
Таким чином, результати проведених науково-дослідних робіт можуть
бути використані для широкого залучення у виробництво будівельних
матеріалів відходів енергетичного сектору промисловості, що дозволить
вирішити екологічні питання регіонів країни та отримати у перспективі
конструкційно-теплоізоляційні вироби із густиною менше 500 кг/м3.
Шейніч Л.О., д.т.н., проф.,
Миколаєць М.Г., к.т.н.,
Крилов Є.О.,
Мудрик М.С.
ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНІ БЕТОНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВІД ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ
Особливо важкий бетон є ефективним будівельним матеріалом для
захисту від ядерних випромінювань об’єктів укриття, що призначені для
особового складу військових підрозділів. Поряд зі звичайним важким
бетоном особливо важкий бетон відрізняється більшою середньою густиною,
яка перевищує 2500 кг/м3. Такий матеріал забезпечує ефективний захист
споруд від іонізуючого випромінювання який істотно залежить від товщини
та маси огородження. Для підвищення значення середньої густини бетону
можливе введення до його складу невеликої кількості залізорудних матеріалів
за ДСТУ 3704, що мають високу густину – до 7000 кг/м3.
Для виготовлення зазначених бетонів доцільно використовувати цемент
з додаванням шлаку доменного меленого, наприклад портландцемент М400
(тип ІІ) з позначенням ПЦ ІІ/А-Ш за ДСТУ Б В.2.7-46. Вибір в’яжучого
обумовлений тим, що обраний цемент повинен мати найнижчий показник
тепловиділення при гідратації, що на 7 добу тверднення не повинен
перевищувати 290 кДж/кг. В той же час за хімічним складом сума мінералів
портландцементу 3CaO·SiO2 та 3CaO·Al2O3 не повинна перевищувати 58 %.
В якості заповнювачів для радіаційно-захисних бетонів використовують
матеріали із важких руд з високою густиною: лимоніт, магнетит, гематит,
барит, тощо. В якості крупного заповнювача, який видобувають в Україні,
можна застосовувати базальтовий щебінь. Середня густина шматків породи
або зерен базальтового щебеню виробництва ПрАТ «Івано-Долинський
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спецкар’єр» складає в середньому 2890 кг/м3, що на 11 % вище, ніж густина
щебеню гранітного.
В якості дрібного заповнювача застосовують пісок природний
виробника ПрАТ «Микитівський гранітний кар’єр». Для регулювання
гранулометричного складу заповнювача можливе використання річкового
піску (р. Дніпро). Одержати радіаційно-захисний бетон високої густини
вдалося тільки при використанні піску річкового з модулем крупності 1,33,
тоді як склади бетону на піску природньому з модулем крупності 2,51 мали
менші показники середньої густини.
Для зменшення тепловиділення бетонної суміші в ранні терміни
тверднення та підвищення корозійної стійкості бетону може застосовуватися
не тільки хімічна добавка, але й зола сухого видалення теплових
електростанцій (ТЕС).
Вихідними даними при визначенні складу особливо важких бетонів є:
середня густина бетону, рухливість бетонної суміші і міцність бетону.
Рухливість суміші має знаходитись в межах осадки конусу (2,5-8,5) см, що
відповідає рухливості суміші за марками Р1 та Р2. Життєздатність бетонної
суміші повинна бути не менше однієї години.
Склад бетону підбирали згідно ДСТУ Б В.2.7-215 за методикою, яку
застосовували
для
звичайного
важкого
бетону
й
уточнювали
експериментально в пробних замісах. Перемішування та отримання бетонної
суміші виконували у лабораторному змішувачі примусової дії об’ємом 10 л.
Необхідну середню густину бетону одержували відповідним підбором
заповнювачів фракцій 5-20 мм та відсіву 2,5-5 мм. Тривалість перемішування
особливо важкого бетону необхідно збільшити у порівнянні зі звичайним
бетоном. Тривалість перемішування повинна бути не менше 2 хвилин.
Для
ущільнення
бетонної
суміші
потрібно
застосовувати
віброущільнення. При бетонуванні масивних і великорозмірних конструкцій
укладання і ущільнення суміші необхідно виконувати обов’язково пошарово
(товщина шару до 300 мм), з перервами після укладання попереднього та
послідуючого шарів не більше 40 хвилин в залежності від температури
повітря і властивостей цементу.
Радіаційно-захисний бетон повинен відповідати вимогам щодо
термічних властивостей бетону, який використовується в основному для
забезпечення захисту споруд від іонізуючого випромінювання та не
розглядатися як основний конструктивний елемент [3]. Основними
термічними властивостями бетону є коефіцієнт теплопровідності (Вт/м°С),
теплоємність (Дж/кг°С). Отриманий особливо важкий бетон характеризується
наступними фізико-механічними характеристиками: середня густина зразка
2564 кг/м3, міцність при стиску бетону на 7 добу – 47 МПа.
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Шестаков С.І., к.т.н., с.н.с.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБИВАННЯ ПЛОСКОЇ СТАЛЕВОЇ БРОНІ
ТВЕРДИМИ ОСЕРДЯМИ
Динамічні процеси співударяння, проникнення і пробивання
відрізняються великою різноманітністю і залежать від швидкості і напрямку
удару, розмірів і форми проникаючого тіла, конструкції і технології
виготовлення взаємодіючих тіл, а також фізико-механічних властивостей
матеріалів. Тому при моделюванні основний упор робиться на конструктивні
особливості взаємодіючих тіл і умови співудару, що є для сталевої броні
визначальними або такими, що слугують критеріальними оцінками її
здатності до поглинання кінетичної енергії твердих осердь. При цьому
достовірність результатів, одержуваних за допомогою цих методів, багато в
чому залежить від використовуваних моделей поведінки матеріалів у процесі
динамічного навантаження.
Для оцінки можливості бронепробиття різних осердь потрібно знати
значну кількість механічних показників як матеріалу осердя, так й матеріалу
броні. У цій роботі зроблено спробу створення методики, яка базується на
використанні суттєво меншої кількості та більш традиційних показників.
Насамперед зазначимо, що, зробивши кілька припущень і обмежень не
принципового характеру, можна звести задачу про співудар двох
пружнопластичних тіл до крайової квазістатичної задачі механіки
деформованого твердого тіла або механіки руйнування, що дає можливість
застосувати для її вирішення метод скінченних елементів. Вибравши цей
метод і його програмну реалізацію як базові, при формулюванні
розрахункової схеми, кінематичних і статичних граничних умов, будемо
вважати тверде осердя тілом обертання, а броню в загальному випадку – як
одно- або багатошарове тверде тіло. Крім того, припустимо, що: у початковий
момент часу тіла, які співударяються, вільні від будь-яких напружень; теплові
явища, обумовлені нагріванням ударною хвилею і контактною взаємодією
твердого осердя з бронею, через свою швидкоплинність, не роблять істотного
впливу на фізико-механічні властивості матеріалів, процеси проникнення і
пробивання при швидкостях співудару, близьких до балістичної границі; час
співударяння значно перевищує час проходження хвиль напружень по
ударнику і броні у вигляді сталевої пластини кінцевої товщини; співудар
носить локальний характер або, іншими словами, у співударяння залучена
відносно невелика частина броні, розміри якої порівняні з діаметром твердого
осердя.
Для визначення балістичної границі або граничної балістичної швидкості
(мінімальної швидкості твердого осердя, за якої можливе наскрізне пробиття
броні) скористаємося детерміністичним підходом. Він передбачає визначення
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балістичної границі, виходячи з фізичних принципів, таких як закони
збереження кількості руху і кількості енергії, що приводить до необхідності
розв’язання диференціальних рівнянь у частинних похідних. При цьому нами
використана модель Мера і Боднера та рівняння енергетичного балансу
Рехта-Іпсона.
Згідно з проведеними розрахунками, утворення пробки в плоскому шарі
броні відбувається на 8–9 мкс, а деформування твердого осердя триває
приблизно до 15–20 мкс, після чого швидкості переміщень в осерді і пробки
вирівнюються і вони, як тверде тіло, продовжують впливати на шар сталевої
броні, на руйнування якого витрачається кінетична енергія осердя, що
залишилася. Швидкість останнього в цей момент становить близько 40–50 %,
а кінетична енергія – менше 10–15 % від початкової.
Остаточне проникання твердого осердя в броню, як правило,
супроводжується подальшим диспергуванням і руйнуванням матеріалу, що
призводить в результаті до утворення і витіснення конусоподібної або
циліндричної пробок, характерних відповідно для крихких і пластичних
матеріалів. Моделювання зазначених процесів стало можливим лише останнім
часом в результаті кінцевоелементної реалізації моделей Холмквіста, Джонсона –
Кука та ін.
В разі нормального удару значення радіуса ділянки броні, «залученої» до
ударної взаємодії, визначається як границя, за межами якої осьові напруги
становлять менше 10 % від свого максимального значення. Для кутів
співудару   0, як загальний критерій, приймалося значення радіуса ядра
стиснення (що примикає до зони удару), розмір якого визначався виходячи з
розподілу максимальних головних напружень. Шляхом порівняння полів
напружень для нормального удару визначалося значення відношення
напружень, що визначає границю ядра стиснення для всіх кутів співудару.
Оскільки при швидкостях співудару, близьких до балістичної границі, сили
інерції можна порівняти з характеристиками міцності броні, то знаючи силу
удару, шляхом вирішення контактної задачі можна провести оцінювання
граничного стану матеріалу і величини зазначеного ядра стиснення. Як
критерій наскрізного непробивання броні для всіх випадків співудару
приймалося виконання умови равенства нулю граничної балістичної
швидкості.
Для розглянутого підходу як основні аналізувалися осердя з
вольфрамокобальтових твердих сплавів марок ВК3М, ВК8 і ВК20КС при
пробиванні сталевої броні завтовшки 40 мм (осердя має форму цилиндра
 17 мм довжиною 68 мм, швидкість 1000 м/с, удар здійснюється по нормалі
к поверхні броні). При цьому враховувався різний механізм деформування
при співударі осердь з бронею, змінюваний від крихкого для
малокобальтових сплавів до пластичного для сплавів з вмістом понад 15 мас.
% кобальту.
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Аналізуючи одержані результати, можна зробити висновок, що найбільш
ефективно пробиття броні здійснюється осердями з твердого сплаву ВК3М,
потім зі сплавів ВК8 і ВК20КС.
Шишанов М.О., д.т.н., проф.,
Веретнов А.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВІДМОВ (НЕСПРАВНОСТЕЙ) ВІЙСЬКОВОЇ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ВИЯВЛЕНИХ ПРИ ЗНЯТТІ ЇХ ЗІ
ЗБЕРІГАННЯ
Ведення сучасних бойових дій та досвід проведення Операції
Об’єднаних Сил (ООС) на територіях Донецької та Луганських областей
свідчить, що використання справної військової автомобільної техніки є
важливим елементом виконання бойових завдань Збройних Сил України.
За результатами проведеного аналізу сукупності експлуатаційних
властивостей військової автомобільної техніки та їх складових частин з
позицій дослідження складних технічних систем, можна зробити висновок,
що в якості основного показника ефективності при розв’язанні задачі
оцінювання та прогнозування зміни у часі технічного стану систем доцільно
розглядати надійність.
При цьому фактори, що визначають умови та режими експлуатації
технічних систем, у тому числі особливості їх застосування за призначенням,
структуру та ефективність технічного обслуговування й ремонту,
враховуються у досить обмеженому складі, а вплив кореляційних зв’язків
взаємодіючих факторів враховується дуже приблизно. Такий підхід
призводить, в остаточному підсумку, до одержання лише наближених оцінок
поточного рівня експлуатаційних властивостей технічних систем і динаміки
його зміни за результатами прогнозованих оцінок.
В доповіді розглянуто процес виникнення відмов та показано причиннонаслідкові зв’язки з використанням схеми “Риб’ячий скелет” (діаграма
професора Ісікави).
В запропонованій методиці кінцевий результат (показник надійності,
зовнішній прояв відмови, критерій відмови) зображується центральною
стрілкою. Явища (фактори, принципи), які впливають на результат,
зображуються стрілками, направленими до центральної лінії.
В доповіді показано, що кінцевий результат може бути представлений у
вигляді таблиці. Результати розрахунку по таблиці дають можливість
сформувати основні недоліки діючої системи експлуатації ВАТ та
обґрунтовано вирішувати ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих
на підтримання надійності військової автомобільної техніки, яка тривалий час
знаходиться в експлуатації.
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Щербань В.В.,
Гурнович О.В.,
Саприкін А.Б.
Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів
ПРОБЛЕМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (ЗСУ) З ОСНАЩЕНІСТЮ
ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ БЛИЖНЬОГО БОЮ. РОЛЬ
ТЕРМОБАРИЧНИХ БОЄПРИПАСІВ
В умовах сучасних бойових дій тобто локальних військових конфліктах,
антитерористичних операціях, що обумовлені обмеженням у використанні
авіації, артилерії, важкої та легкої броньованої техніки, проведення боїв у
міських та промислових забудовах, основними засобами бою стає особисте
бойове екіпірування бійців. Одним з елементів системи вогневого ураження,
що входить до екіпірування військовослужбовців, є піхотні вогнемети, які
відносяться до засобів з високою мобільністю, мінімальним часом відкриття
вогню, надійністю та простотою бойового застосування.
Коли ми кажемо «вогнемет», звичайно уявляємо бійця з металевим
баком за спиною та патрубком у руках, з якого вириваються спрямовані
потоки полум’я. Однак даний образ давно став застарілим. В 80-х роках
минулого сторіччя на озброєння армії надійшов новий від озброєння – ручний
реактивний вогнемет.
Основним боєприпасом ручного піхотного вогнемету є термобарична
бойова частина (ТБЧ), що споряджена вогневою сумішшю, має
запалювально-розривний заряд (ЗРЗ) з бризантної вибухової речовини та
підривач, який забезпечує ініціювання ЗРЗ розпилення термобаричної суміші
та подальший її вибух. Вибухова хвиля від даного виду боєприпасів має довго
тривалу дію, затікає в кожне заглиблення та укриття, від неї не можливо
сховатися в бліндажах, окопах та використати складки місцевості. Тому
даний вид озброєння особливо ефективний під час ураження цілей у
замкнутих просторах. По ефективності своєї дій ТБЧ вогнемету аналогічна до
122-мм артилерійського снаряду.
Розвиток термобаричних боєприпасів почався в 60-70 роках минулого
сторіччя з розробки обʼємно-детонуючих систем у класичному двотактному
вигляди. В таких боєприпасах спочатку спрацьовує невеликий заряд
вибухової речовини, який рівномірно розпилює пальне, що перемішується з
повітрям, та утворює аерозольну хмару. Після цього з невеликою затримкою
спрацьовує другий заряд, що викликає детонацію сформованої хмари. Дані
типи боєприпасів успішно застосовувалися у бойових діях у важкодоступних
для артилерії місцевостях супротив ДОТів та інших укріплень, а також в
умовах складного рельєфу місцевості – наприклад в гірських ущелинах.
Підставою уражуючої дії даних боєприпасів є ефект так званої довгої ударної
хвилі, що здатна затікати в укриття наносячи ураження. Ударна хвиля є також
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і в звичайних боєприпасах але її дія обмежена відстанню й характеризується
різким підйомом тиски у епіцентрі з різким його падінням на досить
невеликих відстанях ʼ 5-10 калібрів.
Однак обʼємно-детонуючи боєприпаси на практики виявили також і ряд
недоліків:
- Обмеження знизу ефективної маси, що дорівнює 20-30 кг вибухової
суміші;
- Висока точність розрахунку часу між першим підривом (формування
вибухової хмари) та другим підривом (її ініціювання). У випадку
передчасного другого підриву хмара на встигне сформуватися, підрив
запізнений – хмара може розсіятися;
- Високий вплив атмосферних умов, таки як вітер, опади, що заважають
формуванню вибухової хмари.
Для усунення вищезазначених недоліків двотактних обʼємнодетонуючих боєприпасів у 70-80 рокі минулого сторіччя з’явився новий
напрям – більш прості, надійні та універсальні однотактні термобаричні
системи (ТБС) в котрих підрив та ініціювання здійснюється одним зарядом.
Найбільш розповсюдженими є ТБС, що містять в собі легкозаймисту рідину
та металевий порошок. Ініціювання ТБС здійснюється зарядом потужної
бризантної вибухової речовини з високою швидкістю детонування, що
складає не більше 10% від маси термобаричної суміші.
Першочергово вогнемети поступили на озброєння військ радіаційного,
хімічного та бактеріологічного захисту, в вогнеметні підрозділи. В
подальшому ними стали оснащувати звичайні піхотні підрозділи, а також
десантно-штурмові війська.
Аналіз сучасних бойових дій показав, що вогнемети є засобом ближньої
підтримки піхоти та призначені для ураження цілей, які піхота не може
подавити вогнем звичайних засобів. Ручні піхотні вогнемети вирішують
досить багато військових задач, наприклад ураження довготривалих
укріплень, ураження вогневих точок снайперів, як на відкритої місцевості так
і в спорудах, ураження автомобільної та легко-броньованої техніки, відсіч
наступаючої піхоти від броньованої техніки та інш. Для цього за завданням
Міністерства оборони України Державним науково-дослідним інститутом
хімічних продуктів (ДержНДІХП) у 2016 році був створений реактивний
піхотний вогнемет РПВ-16, який пройшов всі випробування та був прийнятий
на озброєння. Але через досить невеликої дальності стрільби вогнемету дані
задачі здійснюються на відстані не більше 1000 м.
Для більш ефективного ураження цілей на дальності 1,5-2 км необхідні
сучасні вогнеметі підвищеної дальності та могутності. На даному етапі
ДержНДІХП у ініціативному порядку проводить розробку такого вогнемету.
Також для вирішення більш масштабних завдань із знищення живої сили
супротивника, броньованої техніки, довготривалих оборонних споруд,
об’єктів інфраструктури, що використовуються для обстрілів, за часи
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Радянського Союзу були створені важки вогнеметні системи типу ТОС-А
«Буратино». Але й вони мають обмежену дальність стрільби 4-6 км.
Для ведення бойових дій в сучасних умовах з’явилися станції
радіоелектронної розвідки (РЕР), станції радіоелектронної боротьби (РЕБ),
станції контрбатарейної розвідки (КБР) та інш., які базуються глибоко в тилу
супротивника на відстані 30-40 км від зони бойових дій, що робить їх
фактично не досяжними для звичайних засобів озброєння. Тому для їх
виявлення з’явилися невеликі безпілотні літальні апарати (БпЛА), що здатні
виявляти та вести наведення на них. ДержНДІХП в кооперації з
підприємствами, що проводять розробку БпЛА, веде роботи із створення на
базі ТБЧ РПВ-16 бойової частини, яку здатні нести ударні БпЛА типу
«Камікадзе» для ураження зазначених вище цілей. В 2018 році був створений
принциповий зразок даної бойової частини, який пройшов успішні
випробування. На даний час ДержНДІХП проводить ініціативні роботи з його
подальшої розробки та виготовлення діючих зразків.
З проблемами забезпечення ЗС України засобами ближнього бою
ДержНДІХП зустрівся у 2015 році протягом якого виконував роботи з
ремонту та продовження ресурсу вогнеметів РПО-А «Шмель», що
знаходилися на озброєнні та зберігалися на військових базах з часів
Радянського Союзу.
Висновки
Виходячи із вищевикладеного роль термобаричних боєприпасів в умовах
сучасних бойових дій досить висока, як озброєння захисту так і як штурмове
озброєння, здатне виконувати задачі ближнього бою, знищення супротивника
його техніки та засобів захисту на середніх відстанях, а також засобів
розвідки радіоелектронної боротьби у тилу. А це ставить задачі для створення
різноманітних ефективних засобів ураження (не тільки засобів ближнього
бою) з термобаричною частиною для забезпечення ними ЗС України.
Яйчук М.С., к.т.н., с.н.с
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
В дослідженнях воєнно-технічних аспектів національної безпеки
держави одним із головних завдань є питання обґрунтування основних
напрямків розвитку озброєння та військової техніки (ОВТ) та формування
тактико-технічних вимог до них.
Історично в Україні прийнята Концепція наукової роботи в Збройних
Силах України, яка була затверджена наказом Міністра оборони України від
07 травня 1997 року, в якій теорія розвитку ОВТ віднесено до основних
областей воєнної науки. В якості першочергових завдань, які вирішуються в
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рамках теорії розвитку ОВТ, розглядаються питання понятійного апарату
єдиної методології досліджень та вибору загальноприйнятих критеріїв оцінки
технічного стану та ефективності ОВТ.
Для вирішення зазначених завдань необхідно об’єднання зусиль
науково-дослідних установ (організацій) всіх міністерств і відомств, які
забезпечують обороноздатність держави, в рамках наукового супроводження
Державного оборонного замовлення, Державної цільової оборонної програми
розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України до 2022 року
ті інших цільових програм.
Провідна роль в вирішенні цих завдань належить Центральному
науково-дослідному інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил
України, як головної науково-дослідної установи Міністерства оборони
України з дослідження проблем воєнно-технічної політики у сфері розвитку
ОВТ.
З позиції методології системного аналізу будь-яке ОВТ доцільно
досліджувати постійно на 3-ьох рівнях:
склад – властивості;
структура – функція;
організація – функціонування.
На початковій стадії досліджень (1-й рівень) аналізується склад нового
виду ОВТ та виявляється його властивості, облік (якість), як їх сукупність.
Облік (якість) любого виду ОВТ визначається сукупністю тактико-технічних
характеристик, з яких головними (найбільш важливішими) є ті, які
характеризують технічну досконалість ОВТ та найбільшою мірою впливають
на ефективність його застосування (використання) в цілому.
Як правило на першому рівні поняття бойової ефективності не
вводиться, так як безпосередньо не розглядається питання, що пов’язані з
цілеспрямованим призначенням (функціонуванням) ОВТ, та являються
предметом аналізу на наступних рівнях досліджень.
Завдання вибору номенклатури ТТХ для оцінки технічної
досконалості ОВТ теоретично може бути вирішено при використанні різних
підходів, але в рамках аналітичних досліджень тільки досвід та знання
експертів дозволять вирішити таке завдання.
За прийнятою сукупністю основних характеристик ОВТ може бути
отримана кількісна міра його технічної досконалості порівняно з базовим
(еталоном) зразком (системою) – узагальнені показники технічного рівня.
Для розрахунків показників технічного рівня використовуються
методологічні підходи, так як в загальному виді таке завдання відноситься до
класу багатокритеріальної (векторної) оптимізації: порівняння з базовим
зразком (системою), спектральний підхід та метод лінійної екстраполяції.
Таким
чином,
формування
сукупності
тактико-технічних
характеристик є найважливішим етапом розробки, створення та виробництва
ОВТ.
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Головін О.О., к.т.н, с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ ЗАСОБАМИ ППО, АВІАЦІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ ТА
ОЗБРОЄННЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Сучасний стан технічного оснащення зразками авіаційної техніки
(озброєння) та засобами ППО потребує значного покращення.
Рішення цієї проблеми можливе тільки за умов ефективної реалізації
завдань військово-технічної політики, зокрема:
створення раціональної системи озброєння Збройних Сил України;
підтримка існуючого ОВТ в боєздатному стані;
забезпечення розробки, виробництва і постачання потрібних для ЗС
України та інших військових формувань зразків ОВТ з урахуванням
економічних можливостей держави;
запобігання науково-технічному і технологічному відставанню від
розвинених держав світу за основними напрямами розвитку ОВТ;
збереження та розвиток науково-технічного і виробничого потенціалу
ОПК для створення і виробництва нових зразків ОВТ, модернізації морально
застарілих зразків ОВТ;
формування науково-технічного набутку в галузі базових і критичних
технологій, у тому числі технологій подвійного призначення;
забезпечення потрібного рівня мобілізаційної готовності та створення
умов для мобілізаційного нарощування випуску ОВТ;
забезпечення
розвитку
міждержавного
військово-технічного
співробітництва.
У доповіді здійснюється аналіз світових тенденцій розвитку зенітного
ракетного озброєння, авіаційної техніки (озброєння), а також радіотехнічних
засобів. Крім цього, акцентовано увагу на проблемних питаннях розвитку
БпАК у ЗС України та удосконаленні системи ППО з метою боротьби з БпАК
противника.
Проведено оцінку стану авіаційних засобів ураження та зенітних
керованих ракет, за результатами якої сформовано пропозиції щодо обсягів
проведення ремонту зазначених виробів та змісту програми проведення робіт
з продовження їх призначених показників.
За результатами аналізу зазначених факторів та з урахуванням
можливостей підприємств ОПК України визначено шляхи та способи
оснащення Повітряних Сил Збройних Сил України сучасними та
перспективними зразками ОВТ.
Також у доповіді визначено пріоритетні напрямки наукових досліджень
за військово-технічною проблематикою до проведення яких можливо
залучення Інститутів Національної академії наук України.
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Головін О.О., к.т.н, с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА
РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЛОГІКОЛІНГВІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
У доповіді показано, що розв’язання проблем, які пов’язані з низьким
рівнем автоматизації процесів технічного оснащення Збройних Сил України
вимагає здійснення сукупності заходів зі створення інформаційної
інфраструктури, відповідної інформаційно-аналітичної системи, а у
подальшому і єдиної інформаційної системи управління оборонними
ресурсами (DRMIS).
Для підвищення ефективності процесів технічного оснащення ЗС
України запропоновано впровадження програмних рішень на засадах
компонентного створення агрегованих когнітивних сервісів, що дозволить
забезпечити необхідний рівень оперативності, достовірності і повноти
необхідної інформації.
Побудову відповідної інформаційно-аналітичної системи доцільно
здійснити на основі компонентної архітектури когнітивних сервісів, що
забезпечить повномасштабне вирішення метазадач аналізу, структуризації,
вибору та синтезу.
Зазначена система має представляти собою інноваційний комплекс
мережевих програмно-інформаційних та методичних засобів інтегрованого
використання розподілених інформаційних ресурсів та корпоративних систем
знань, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень та створені
на основі різних інформаційних технологій і стандартів з використанням
онтологічних засад опрацювання різнорідної просторово-розподіленої
інформації.
У якості моделей, що застосовуються для обробки складних структур
різнотипних даних і знань запропоновано використання логіко-лінгвістичних
моделей, тобто таких моделей, в яких основними елементами є не числа і
обчислювальні операції, а імена та логічні зв’язки.
Показано,
що
реалізацію
логіко-лінгвістичних
моделей
в
інтелектуальній інформаційно-аналітичній системі доцільно здійснити у
вигляді зростаючої пірамідальної мережі та побудованої на її основі
онтології.
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Звєрєв О.О., к.т.н., доц.,
Купрій В.М., к.т.н., доц.
Військова частина А0135
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ
АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ
СИЛ
Аналіз досвіду проведення антитерористичної операції (АТО) та
операції об’єднаних сил (ООС) на території Донецької та Луганської областей
свідчить про те, що значна роль у вирішенні питань, пов’язаних з порядком
виконання конкретних бойових (спеціальних) завдань, вогневого ураження
різноманітних об’єктів (цілей), ведення повітряної розвідки, постановки
активних та пасивних перешкод, цілевказівок, ретрансляції інформації з
метою збільшення дальності дій розвідувально-ударних комплексів, сил і
засобів розвідки в операціях (бойових діях), належить безпілотним
авіаційним комплексам (БпАК).
Застосування БпАК обумовлене низкою переваг, а саме:
відсутністю екіпажа на борту літального апарата;
високою маневреністю;
малою помітністю та низькою уразливістю;
відносно незначними витратами на експлуатацію;
мобільністю;
можливістю роботи в умовах, які є небезпечними для особового складу.
Основним завданням БпАК є ведення повітряної розвідки, яка посідає
важливе місце у загальній системі розвідки угруповань військ (сил) провідних
країн світу. Це насамперед викликано такими основними причинами:
значним зростанням динаміки бойових дій, мобільності та маневреності
військ;
використанням для виконання завдань темного часу доби за значного
покращення маскування військ;
потужним розвитком засобів протиповітряної оборони.
Застосування БпАК для ведення повітряної розвідки як самої по собі,
так і одночасно з виконанням інших функцій, наприклад ударних, є та буде
залишатися головним, на думку більшості експертів.
В Збройних Силах України прийнято на озброєння та допущено до
експлуатації в умовах особливого періоду наказами Міністерства оборони
України понад десяти видів БпАК (БпЛА): PD-1, RQ-11B “Raven”, “Лелека100”, ASU-1 “Валькірія”, “Мара-2”, А1-С(СМ) “Фурія”, “Fly Eye”, “Sparrow”,
“Spectator-M1”, ACS-3 “Raybird-3” та інші.
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У ході проведеного аналізу вивчено досвід екіпажів, результати
застосування вказаних БпАК в районі проведення ООС (АТО), поводження
безпілотних літальних апаратів під час впливу засобів радіоелектронної
боротьби противника та складних погодних умов, а також можливості
передачі розвідувальної інформації в режимі реального часу.
За результатами аналізу викрито низку проблемних питань (як бойового
застосування, так і технічних), вирішення яких дозволить:
значно покращити якість (результативність) застосування;
сформувати єдині погляди на тактику, порядок застосування та
організацію управління підрозділами БпАК;
наростити та вдосконалити систему розвідки, підвищити повноту,
своєчасність та достовірність розвідувальної інформації;
удосконалити систему вогневого ураження противника;
уніфікувати підготовку екіпажів БпАК та їх логістичне забезпечення.
Алімпієв А.М., к.т.н.,
Леонтьєв О.Б., д.т.н., проф.,
Єрошенко В.П.,
Бердочник Д.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ЗАМІНИ ПАРКУ РЕАКТИВНИХ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЛІТАКІВ НАВЧАЛЬНИХ
АВІАЦІЙНИХ ЧАСТИН НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 РОКУ
Основним типом з усіх повітряних суден, які на цей час забезпечує
льотну підготовку курсантів-льотчиків у Збройних Силах України для її
тактичної авіації є реактивний навчально-бойовий літак Л-39. За рахунок
подовження призначених строків служби, наявний парк літаків Л-39 здатний
забезпечувати поточну підготовку курсантів льотного профілю навчання.
Аналізуючи сумарний залишок призначених ресурсу та строку служби
парку літаків Л-39 навчальної авіаційної частинита враховуючи річний наліт
потрібний для навчання курсантів, можна зробити висновок, що на початок
2024 року припиниться експлуатація ряду літаків за фактором вичерпання
призначеного строку служби. Для решти літаків збільшиться коефіцієнт
навантаження, що приведе до збільшення інтенсивності вичерпання їх
ресурсу. Тому стає гостра проблема щодо заміни парку літаків Л-39 на новітні
навчально-тренувальні або навчально-бойові літаки.
Виконано порівняльне оцінювання існуючих та перспективних
навчально-бойових літаків світу для заміни парку Л-39. Визначено прогнозні
значення потрібних для цього ресурсів, та розроблено рекомендації щодо
оптимального вибору варіантів заміни парку навчально-бойових літаків Л-39.
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РЕАЛЬНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИВ’ЯЗНИХ
АЕРОСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
На даний час парк аеростатних літальних апаратів (АеЛА) Збройних
Сил України складається лише з автоматичних аеростатів та аеростатів
загородження виробництва 60 – 70-х років минулого століття, які вже не
застосовуються у світі, внаслідок низької ефективності дії та можливості
створення ними небезпеки для виконання польотів авіації, у тому числі і на
міжнародних повітряних лініях.
Низька тривалість знаходження у повітрі зазначених прив'язних
аеростатів обумовлена газопроникністю оболонки й втратою несучого газу.
Так, для прив'язного аеростата АЗ-55 об’ємом 740 м3 газопроникність
оболонки (двошарова прогумована матерія) за 24 години при нормальній
температурі становить до 8 л/м². Крім того, критичний стан мають наземні
засоби забезпечення. Тому для збільшення дальності зв’язку між наземними
командними пунктами за допомогою ретранслятора під час проведення
антитерористичної операції на сході країни використовувалися повітряні кулі,
які були розроблені повітроплавальною асоціацією України.
Останнім часом керівництво Збройних Сил України звернуло увагу на
виконання низки заходів щодо застосування у Збройних Силах України
аеростатних комплексів та наявність у перспективному складі Збройних
Силах України повітроплавальних підрозділів.
Найбільш ефективним способом вирішення завдань в подальшому є
розвиток існуючих систем розвідки і управління ЗС України і об'єднання їх в
єдину уніфіковану інформаційно-керуючу систему розвідки, оповіщення та
управління. Одним з найважливіших елементів цієї системи повинен стати
перспективний мобільний аеростатний радіолокаційний комплекс (МАРК)
виявлення маловисотних цілей (МВЦ).
Головною стратегічною задачею інтегрованого МАРК є “стеження за
ситуацією”, тобто контроль функціонального стану маловисотної повітряної
обстановки в мирний час, загрозливий період і в ході бойових дій на
стратегічних напрямках.
Таким чином, бойове застосування МАРК у складі міжвидової
універсальної системи розвідки, оповіщення та управління дозволить
вирішувати цілий комплекс стратегічних, оперативних і тактичних завдань,
спрямованих на підвищення ефективності планування, застосування та
безпосереднього управління ЗС.
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Проведений аналіз показує, що певні підприємства України мають
багаторічний досвід у сфері проектування та створення АеЛА різних схем та
призначення, а також вагомий досвід створення засобів радіолокації з
характеристиками світового рівня, що підтверджує наявність в Україні
науково-виробничих набутків в галузях повітроплавання та радіолокації. Крім
того, в ЗС України є також спеціалізовані структури з бойового застосування
АеЛА. Все зазначене є реальним підґрунтям для реалізації можливості
власного розроблення, виготовлення та експлуатації мобільних аеростатних
комплексів з виявлення МВЦ.
Беляєв Д.М., к.т.н.
Расстригін О.О., д.т.н., професор
Семенюк Р.П.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЛС,
ЯКІ РОЗМІЩУЮТЬСЯ НА БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТАХ
ЛІТАКОВОГО ТИПУ, ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО
ПРОСТОРУ НА МАЛИХ ВИСОТАХ
На теперішній час створення цілодобового, суцільного, всевисотного
радіолокаційного поля з метою виявлення повітряного нападу з боку
суміжних держав або порушень правил використання повітряного простору
України повітряними суднами на малих та гранично малих висотах за
рахунок збільшення кількості радіолокаційних станцій (РЛС) через складні
економічні умови в державі неможливо, а в подальшому й економічно
обтяжливо.
У цьому контексті представляють інтерес дослідження щодо питань
розміщення радіолокаційних станцій виявлення маловисотних цілей (МВЦ)
на безпілотних літальних апаратах (БпЛА).Проте не кожний БпЛА придатній
до розміщення на його борту радіолокаційної станції, у тому числі із
синтезуванням апертури антени.
При розміщенні оглядових РЛС на БпЛА з відносно невеликими
розмірами і вартістю забезпечується їх живучість і зменшується збиток
(зокрема за рахунок відсутності екіпажа) у разі їх знищення. Вирішення цієї
задачі пов'язане зі значними труднощами в забезпеченні невеликої маси,
габаритів і споживаної потужності апаратури, яка розміщується на БпЛА і
містить разом з оглядовою РЛС засоби обміну даними, навігаційні пристрої і
апаратуру управління. Найбільш проблемною в цьому питанні є оглядова
РЛС, яка для забезпечення необхідної дальності дії повинна мати антену
великих розмірів та високу потужність випромінювання.
Можливості радіолокаційної апаратури, яка розміщується на борту
БпЛА, визначаються ресурсом щодо маси, габаритів та споживаної
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потужності, який може виділити БпЛА для РЛС. Ці можливості збільшуються
при переході від БпЛА середнього класу до важких БпЛА.
Як основний метод огляду простору в РЛС на БпЛА доцільно
застосовувати бічний огляд простору з реалізацією додаткового режиму
синтезування апертури антени за рахунок руху БпЛА. Інші функції системи
радіолокації можуть реалізовуватися шляхом пристосування апаратури РЛС
бічного огляду до вирішення додаткових завдань.
У доповіді наводиться вдосконалений науково-методичний апарат
обґрунтування вимог до технічних характеристик РЛС, які розміщуються на
безпілотних літальних апаратах літакового типу, для моніторингу повітряного
простору на малих висотах.
Бєляєв Д.М., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ
У ХХІ СТОЛІТТІ
На сучасному рівні розвитку радіолокаційної техніки (РЛТ) широке
впровадження цифрових технологій, а також результативність нових
перспективних технологій отримання радіолокаційної інформації (РЛІ)
дають реальне підґрунтя системної інтеграції та використанню всього
потенційно можливого інформаційного ресурсу для забезпечення
радіолокаційної розвідки.
Виходячи із загальносвітових тенденцій розвитку радіолокаційної
техніки, можна виділити таки основні напрями її розвитку:
цифрові способи діаграмоутворення;
автоматичні цифрові процедури формування та обробки сигналів,
отримання та передача РЛІ в одно- та багатопозиційних комплексах;
інтеграція активних та пасивних засобів виявлення цілей.
Актуальність досліджень обумовлена необхідністю вивчення
зазначених напрямів щодо подальшого розвитку військової радіолокації та
надання рекомендацій для її розробників та промисловості.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі питання:
провести аналіз тенденцій та прогнозів розвитку РЛС виявлення
повітряних цілей;
провести аналіз тенденцій та прогнозів розвитку РЛС виявлення
наземних цілей, що рухаються;
провести аналіз тенденцій та прогнозів розвитку РЛС контрбатарейної
боротьби;
розробити сучасні методики прогнозу розвитку теорії та техніки
радіолокації військового призначення;
визначити нові ефективні способи та засоби радіолокаційного
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виявлення повітряних та наземних цілей;
розробити проект концепції розвитку радіотехнічних засобів розвідки.
За результатами досліджень очікується одержати наступні результати:
визначення ефективних способів та засобів радіолокаційного виявлення
повітряних та наземних цілей;
розроблення сучасної методики прогнозу розвитку теорії та техніки
радіолокації військового призначення;
розроблення проекту концепції розвитку радіотехнічних засобів
розвідки.
Білобородов О.О., к. т. н.,
Довгополий А.С., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ВИМОГИ ДО ТОЧНОСТІ НАВЕДЕННЯ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ З
УРАХУВАННЯМ ПОХИБОК ОРІЄНТАЦІЇ
Досвід ведення сучасної збройної боротьби свідчить про широке
застосування засобів РЕБ для дезорганізації системи управління і
придушення каналів передачі даних. В умовах радіоелектронної протидії
можуть виникати завдання наведення радіотехнічних засобів направленого
випромінювання на об’єкт з відомими координатами (приймальна антена,
об’єкт електромагнітного впливу тощо) при відсутності зворотного зв’язку
щодо оцінювання точності наведення. Близькі за змістом завдання виникають
при визначенні координат цілі пасивними радіолокаційними або
розвідувальними засобами. При цьому визначення точності наведення є
функцією складного техніко-економічного компромісу.
У доповіді представлені результати моделювання процесів наведення
антенної системи та визначення області реальної дії радіотехнічного засобу.
Методика дослідження полягає у наступному: координати засобу і цілі
визначаються у зовнішній системі координат; визначається еталонний вектор
цілевказування і параметри управління підсистеми наведення; послідовно
вносяться похибки визначення положення засобу, його орієнтації, а також
похибки наведення; для кожного варіанту випадково розподілених похибок
проводиться набір дослідів, обчислюється вектор цілевказування і параметрів
управління з урахуванням внесених похибок; визначається розузгодження
еталонного вектору цілевказування з отриманими у ході дослідів значеннями;
методами статистичного аналізу визначаються параметри розподілу похибок
цілевказування і вплив складових похибок на результат.
Результати дослідження дозволяють зробити висновок про область
припустимих похибок при різних вимогах до точності наведення на ціль.
Вимоги до точності підвищуються із збільшенням дальності та звуженням
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області дії. Представлені результати аналізу можливостей забезпечення вимог
до точності наведення у сучасних засобах.
Отримані результати можуть використовуватись при обґрунтуванні
тактико-технічних вимог до радіотехнічних засобів.
Білобородов О.О., к. т. н.,
Довгополий А.С., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗБУДЖЕННЯ БАГАТОЧАСТОТНОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
СТОХАСТИЧНИМ ЗБУРЕННЯМ
Багато природних або технічних процесів (систем) описуються
диференційними рівняннями другого порядку і являють собою коливальні
реакції резонансного характеру. У літературі наводять реакцію системи у
вигляді відгуку на одночастотний вплив, хоча характеристики відгуку на
стохастичний вплив можна знайти за допомогою, наприклад, методу лишків.
Методологічні основи визначення реакції лінійної коливальної системи на
гармонійний вплив представляють собою рішення лінійного диференційного
рівняння другого порядку. Для визначення конкретного рішення таких
рівнянь у деяких роботах пропонується розглядати сумарний вплив окремих
гармонік, що отримуються за результатами розкладу функції впливу у ряд
Фур’є. У той же час, для загального виду випадкової функції впливу рішення
не формалізовано. У доповіді представлені результати пошуку характеристик
відгуку системи зв’язаних резонансних контурів на стохастичне збурення.
Розглядається система зв’язаних коливальних контурів з ємнісними
зв’язками, яка описується системою диференційних рівнянь. Стохастичний
вплив представляється спектральною густиною випадкового процесу з
переважаючою частотою.
При вивченні статистично змінних сил найбільший практичний інтерес
становлять спектральні характеристики відгуку. Застосування зворотного
перетворення Фур’є призводить до інтегральної функції, яка не має
аналітичного рішення. Тому методи прямого пошуку рішення не можуть бути
застосовані для стохастичного впливу. У той же час спектральні
характеристики відгуку системи дозволяє знайти застосування теорії лишків.
Спектральна густина реакції системи S q
визначається за її
передатною функцією W j :
2

Sq
W j
SE .
Дисперсія реакції системи описується невласним інтегралом:

Dq

Sq

d

I

.

(1)

(2)
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Поширюючи I
на верхню півплощину комплексної площини
(I
jy ), перевіряються умови застосування і
I z , Sq
S z , z
безпосередньо застосовується теорема Коші. У результаті отримують шукане
рішення:
I
2 j Res S z ,
(3)
i z zi

де Res S z – лишок функції S z у точці z i , а z i – особливі точки S z у
z zi

верхній півплощині комплексної площини.
Після обчислення отримується значення дисперсії вихідного процесу
для обраної системи зв’язаних коливальних контурів.
Аналіз реакції системи зв’язаних контурів на випадковий вплив
свідчить про наявність резонансних явищ при наближенні переважаючої
частоти впливу до власних резонансних частот коливальних контурів
системи. При цьому вища добротність коливальних контурів (менше значення
опору) звужує ширину реалізації завдань впливу. Збільшення коефіцієнта
опору призводить до зміщення резонансних максимумів, їх зменшення, а
також збільшення ширини реалізацій.
Аналогічно вирішується задача для більшої кількості контурів.
Запропонований алгоритм пошуку значення невласного інтеграла містить
нескладні, але трудомісткі процедури. Для спрощення процесу можна
скористатись існуючими математичними програмними додатками: Wolfram
Mathematica – для пошуку особливих точок, скрипти Matlab – для обчислення
лишків функцій. Перевірка отриманих результатів здійснювалась у пакеті
Simulink шляхом аналізу спектральної густини потужності вихідних сигналів
коливальних контурів, що входять до складу системи. Модельна схема
будується на основі системи рівнянь. Реакція системи на сигнал з
рівномірним спектром підтвердила аналітичні результати щодо характеру
резонансних явищ і значень резонансних частот.
Таким чином, у доповіді представлені результати дослідження
розробленого методу пошуку аналітичних рішень визначення реакції складної
багаточастотної коливальної системи, який є універсальним для
стохастичного вхідного впливу, що представлений спектром, якщо складові
одержуваного невласного інтегралу задовольняють умовам теореми Коші.
Проведено аналіз реакції при різних параметрах впливу. Достовірність
одержаних результатів підтверджується збіжністю аналітичних результатів з
результатами моделювання. Напрямком подальших досліджень можна
визначити застосування розробленого методу для вирішення практичних
інженерних задач.
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Білобородов О.О., к. т. н.,
Довгополий А.С., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДІАГРАМИ НАПРАВЛЕНОСТІ
АНТЕННОЇ РЕШІТКИ
Переваги цифрового діаграмоутворення призвели до активного
розвитку цифрових антенних решіток (ЦАР) у різноманітних додатках, що
використовують радіотехнічні засоби. Основні тенденції розвитку ЦАР:
удосконалення алгоритмів обробки сигналів, методів побудови антенного
поля, а також методів формування діаграми направленості із заданими
характеристиками.
Проблемним питанням залишається забезпечення вимог щодо ширини
діаграми і заданого рівня бічних випромінювань при її відхиленні або
здійснення сканування.
Мінімізація рівня бічних пелюсток дозволяє отримати енергетичний
виграш при однаковій потужності випромінювання. В умовах сучасної
збройної боротьби і активного застосування засобів радіоелектронної
боротьби також забезпечується зниження рівня завад і навмисних перешкод.
Крім того, в умовах динамічної тактичної обстановки знижується рівень
опромінення особового складу своїх підрозділів.
При жорстких вимогах щодо формування заданого рівня поверхневої
густини потужності електромагнітного випромінювання у певній області
простору існуючі методи можуть використовуватись лише обмежено
внаслідок високої тривалості моделювання.
У доповіді пропонується удосконалена методика формування діаграми
направленості ЦАР за рахунок попереднього пошуку квазіоптимальних
рішень амплітудно-фазового розподілу. Сутність методики полягає у
наступному: формується первинний амплітудно-фазовий розподіл, який
забезпечує необхідний рівень випромінювання у напрямку головної
пелюстки; перевіряється умова забезпечення необхідного (мінімального)
рівня бічних пелюсток; здійснюється варіація (дискрет) амплітуди і фази
розподілу струмів у розкриві антени за стохастичним алгоритмом;
перевіряються задані умови розподілу поля і, при необхідності, повторюється
цикл розрахунків. Збережені значення варіацій амплітуди і фази розподілу
струмів зберігаються для подальшого використання для практичних дій.
У доповіді обґрунтовуються параметри стохастичного алгоритму
оптимізації і критерій зупинки пошуку рішень.
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Білобородов О.О., к. т. н.,
Довгополий А.С., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ОТРИМУЄТЬСЯ БІЛІНІЙНИМ
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ СКАНЕРОМ
До основних показників якості оптико-електронних знімків, що
визначають дешифрувальні властивості зображень, відносять просторову
розрізненність, радіометричну розрізненність та динамічний діапазон.
Основними методами покращення якості оптико-електронних зображень є
програмні, параметричні та технологічні.
Програмні методи покращення якості матеріалів космічної оптикоелектронної зйомки призначені для покращення візуального сприйняття
зображень. Вони реалізуються у формі складових спеціального програмноматематичного забезпечення засобів наземного інформаційного комплексу.
Програмні методи за рахунок автоматичного (автоматизованого) пошуку і
наочного подання об’єктивних кореляційних властивостей осередків
зображення, дозволяють покращити показники оперативності виконання
завдань дешифрування. Але вони не можуть виступати джерелом нової
інформації, а ефективність їх застосування часто визначається суб’єктивним
фактором – досвідом та кваліфікацією дешифрувальника.
Сутність параметричних методів покращення якості матеріалів
космічної оптико-електронної зйомки полягає в узгодженні параметрів
оптичної системи (фокусна відстань, діаметр вхідної зіниці тощо) та
орбітальних параметрів (ексцентриситет, велика піввісь орбіти тощо) з метою
забезпечення необхідних показників якості. Параметричні методи
покращення якості матеріалів космічної зйомки дозволяють в рамках
визначених обмежень дозволяють вибирати компромісний варіант реалізації
параметрів орбітального інформаційного комплексу космічної системи. Але
їм притаманний взаємний суперечливий вплив на часткові показники
ефективності застосування системи. На певному етапі використання
параметричних методів стає недоцільним або з точки зору погіршення інших
показників, або з причин масо-габаритних та економічних обмежень.
Потреба подальшого підвищення інформативності результатів зйомки, з
урахуванням обмежень параметричних методів, вимагає пошуку напрямків
удосконалення технологій виробництва та реєстрації оптичного
випромінення, зокрема зменшувати розмір елементів приймача. Але при
цьому на дешифрувальні властивості отримуваних зображень суттєво впливає
погіршення показників динамічного діапазону та радіометричної
розрізненності внаслідок зменшення відношення сигнал/шум в отримуваному
зображені.
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Результати аналізу впливу показників оптико-електронної апаратури на
дешифрувальні властивості матеріалів космічної зйомки дозволяють зробити
висновок, що в практиці розробки оптико-електронної апаратури виникає
протиріччя між необхідністю зменшення розміру елементів приймача
оптичного випромінення для покращення показника просторової
розрізненності та необхідністю збільшення розміру елементів для
покращення показників динамічного діапазону і радіометричної
розрізненності. Для усунення зазначеного протиріччя використовують три
основні технології: тангажне уповільнення (аналогове інтегрування), часова
затримка з накопиченням (цифрове інтегрування) та білінійне сканування із
взаємним зсувом елементів.
Сутність технології тангажного уповільнення полягає в аналоговому
сумуванні оптичного випромінення у фокальній площині, що дозволяє
збільшити відношення сигнал/шум. При цьому відповідним чином
обмежуються можливості маневру кута сканування, що призводить до
зниження продуктивності системи.
Застосування технології часової затримки та накопичення підвищує
вимоги до електронних компонентів та забезпечувального комплексу носія
апаратури: матриця має бути повністю опитана за час зсуву на одну строку,
що вимагає широкої смуги передпідсилювача; наявні технології не завжди
дозволяють забезпечити виготовлення на одному кристалі регістрів
сканування, ключів виборки, передпідсилювача, регістрів накопичення та
інших пристроїв обробки сигналу, що призводить до підвищення
енергоживності, погіршення масо-габаритних характеристик, зниження
маневрених характеристик.
Технологія взаємного зсуву елементів білінійного сканера є
компромісним варіантом: відносно великий розмір елементів приймача
дозволяє забезпечити достатню накопичену енергію та прийнятне відношення
сигнал/шум в окремому каналі, а подальша спільна обробка інформації
суміжних лінійок дозволяє синтезувати зображення з покращеними
показниками якості. Аналіз наявних джерел свідчить про успішну практичну
реалізацію зазначеної технології в сучасних зразках космічної техніки. При
цьому наводяться лише загальнотеоретичні підходи до визначення досяжних
показників якості отримуваних зображень.
Для дослідження процесів реєстрації оптичного випромінення в оптикоелектронних сканувальних системах в доповіді розглядається удосконалена
модель реєстрації оптичного випромінення, яка, на відміну від існуючих,
базується
на
методі
просторово-часової
дискретизації
енергії
випромінювання. Застосування удосконаленої моделі дозволяє: враховувати
при розрахунках енергетичних характеристик різний час накопичення
випромінення, що надходить від різних ділянок сцени; прогнозувати якість
матеріалів зйомки еталонних зображень; уточнити вплив параметрів оптикоелектронної системи на якість отримуваних зображень; досліджувати процес
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реєстрації оптичного випромінювання скануючими оптико-електронними
системами із зсувом елементів.
Для
дослідження
можливостей використання
надлишковості
інформації, що отримується на виході білінійних скануючих систем, в
доповіді розглядається вперше розроблена методика синтезу (автоматичного
формування) цифрового зображення на основі знімка білінійного оптикоелектронного сканера із зсувом елементів, яка базується на методі зменшення
статистичної надлишковості реальних знімків. Застосування розробленої
методики дозволяє отримати аерокосмічні оптико-електронні знімки
покращеної якості на основі видової інформації білінійних сканерів.
Для перевірки достовірності та адекватності удосконаленої моделі
реєстрації оптичного випромінення і методики синтезу цифрового
зображення в доповіді розглядається удосконалена методика автоматичного
оцінювання якості цифрових оптико-електронних знімків для виконання
завдань військового дешифрування, яка, на відміну від існуючих, враховує
реальний розподіл яскравості в районах ведення розвідки та їх
дешифрувальні властивості. В якості критерія оцінювання якості цифрових
аерокосмічних знімків використовувати еквівалент їх інформативності щодо
виявлення об’єктів. Методика обчислення запропонованого критерія полягає
в наступному: фоноцільова обстановка (кількість, розміри, тон об’єктів
пошуку і фонових утворень) та умови зйомки (освітленість, стан атмосфери
тощо) прогнозуються за імовірнісними моделями, що відповідають завданням
та умовам застосування системи; на основі характеристик оптико-електронної
апаратури моделюються характеристики відтворення дешифрувальних ознак;
на основі відомої імовірнісної моделі обчислюється кількість виявлених
об’єктів; результати корегуються з урахуванням спектральних ознак та
групового розташування об’єктів. Якість аерокосмічних знімків оцінюється за
статистичними характеристиками результатів імітаційного моделювання.
На основі одержаних наукових результатів пропонується до розгляду
технологія синтезу зображення білінійного оптико-електронного сканеру із
зсувом елементів. В доповіді представлені результати дослідження впливу на
якість знімків фоноцільової обстановки, умов зйомки, характеристик оптикоелектронної апаратури та параметрів управління (інтервал опитування
елементів сканеру, параметрів плану застосування апаратури тощо).
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Білобородов О.О., к.т.н.,
Завадський Д.С.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА
БЕЗПІЛОТНИХ ПЛАТФОРМАХ У ХОДІ ОПЕРАЦІЇ
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
У ході ведення операції Об’єднаних сил на території Луганської і
Донецької областей широко застосовуються безпілотні авіаційні комплекси,
які призначені переважно для ведення оптико-електронної розвідки. Ведуться
роботи з розроблення ударних і розвідувально-ударних безпілотних
комплексів. Зазначені засоби використовуються для виявлення противника,
визначення положення та подальшого ураження його або елементів побудови
бою.
Часто для викриття заходів противника щодо введення в оману
(обладнання хибних позицій), своєчасного виявлення маневру, для виконання
інших розвідувальних завдань виникає потреба у застосуванні засобів
радіолокаційної, радіо- і радіотехнічної розвідки. Енергетичні і масогабаритні
показники сучасних радіотехнічних засобів не завжди дозволяють
встановлювати їх на існуючі безпілотні платформи, що обмежує розвиток
відповідних засобів і їх застосування в інтересах збройної боротьби.
У доповіді представлені результати аналізу просторових, часових і
імовірнісних показників сучасних і перспективних розвідувальних засобів на
безпілотних авіаційних платформах. Наведені результати порівняльного
аналізу інформативності результатів застосування оптико-електронного,
радіолокаційного, а також радіо- і радіотехнічного розвідувального цільового
спорядження.
Розглядається можливість встановлення на авіаційні безпілотні повітряні
платформи перспективних зразків радіочастотної зброї. Представлені
результати
обґрунтування
необхідних
характеристик
потужності,
спрямованості, точності наведення і стабілізації для забезпечення необхідної
ефективності виконання типових завдань.
Для впливу на особовий склад і техніку в окремих районах побудови бою
(оперативної побудови) противника обґрунтовано доцільність використання
повітряних платформ на дирижаблях.
Для різних типів платформ у доповіді обґрунтовується роль і місце
радіотехнічних засобів. Залежно від характеру бою (операції) пропонуються
форми і способи застосування радіотехнічних засобів, обґрунтовуються
показники оперативності і бойової (цільової) ефективності. Залежно від
заданої необхідної ефективності виконання завдань, що виражається
імовірнісним показником, обґрунтовується необхідний склад радіотехнічних
засобів.
СЕКЦІЯ 2 | 281

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Вовк О.В., к.в.н.,
Компанієць О.М., к.т.н.,
Литвинчук Д.В.,
Шилов С.П.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЬОТНОЇ
ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ЛЬОТЧИКІВ ДЛЯ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В Повітряних Силах на даний момент впроваджена трьохступенева система
льотної підготовки курсантів, що дозволяє забезпечити достатній рівень їх
підготовки для льотної експлуатації та бойового застосування літака тактичної
авіації за призначенням. Системою підготовки передбачається ступеневе
опанування курсантами легкомоторного літака початкового навчання,
навчального літака та бойового літака. В той же час дана система підготовки
вимагає нових підходів до оцінки ефективності льотної підготовки на кожному з
етапів. Це обумовлено тим, що курсанти на кожному з цих етапів проходять
підготовку на літаках різних типів та застосовуються різні підходи до набуття
ними необхідних професійних компетентностей. Також необхідна комплексна
оцінка результатів підготовки курсантів для моніторингу відповідності програм
підготовки до вимог, що висуваються до тактичної авіації в умовах сучасних
збройних конфліктів та своєчасного впровадження досвіду, набутого під час
ведення бойових дій в ООС (АТО).
Застосування статистичних методів дослідження та аналіз кількісноякісних показників системи підготовки курсантів льотчиків не дає в повному
обсязі отримати оцінку результатів їх підготовки. Тому пропонується
застосування системного підходу для розробки системи критеріїв оцінки
підготовки льотчиків. Отримані закономірності дозволять побудувати
математичні моделі та розробити методику оцінювання підготовки курсантів
льотчиків тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
Волков О.Є.,
Шепетуха Ю.М., к.т.н., с.н.с.
Господарчук О.Ю.
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та
систем НАНУ та МОН
ВИКОРИСТАННЯ БПЛА З МУЛЬТІ-ПРОФІЛЬНИМ АВТОНОМНИМ
ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Інформаційні технології, штучний інтелект та військові операції.
Настання інформаційної ери та цифрова трансформація різних сторін
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діяльності людини є реаліями життя сучасного суспільства. Аналіз існуючих
літературних джерел дозволяє зробити висновок стосовно величезного
«прихованого потенціалу» інформаційних технологій та штучного інтелекту
для військової галузі. Зокрема, зазначається, що збирання, обробка та
розповсюдження інформації стають «центом тяжіння» сучасних підходів до
ведення війни. Знання, отримані за допомогою аналізу наявної інформації,
дають можливість успішно планувати та виконувати «базовані на знаннях
військові операції». В одному з документів підкреслюється, що такий
заснований на використанні знань підхід має результатом «революційні зміни
у способах проведення операцій збройними силами США». Слід зазначити,
що увага до цього напрямку досліджень особливо зросла в останні роки. Так
в опублікованій у 2018 р. військовим видавництвом США монографії
“Artificial Intelligence and Operational-Level Planning: An Emergent
Convergence” (“Штучний інтелект та планування на операційному рівні:
виникаюча конвергенція») підкреслюється необхідність використання
технології штучного інтелекту в військовій сфері та доцільність «інтегрувати
цю технологію у методологію планування, у процес прийняття рішень». В той
же час зазначається, що сьогодні ще відсутнє чітке усвідомлення того, яким
чином найкраще використати штучний інтелект в процесі прийняття рішень.
У датованій 2019 р. роботі “Artificial Intelligence on the Battlefield” («Штучний
інтелект на полі битви») Центру глобальних досліджень безпеки (США)
також розглядаються потенційні можливості військового застосування
штучного інтелекту. Одним із висновків цього дослідження є те, що
«характер ведення війни змінюється; штучний інтелект є джерелом живлення
багатьох з цих змін». Яскравим свідченням таких змін є заснування 27 червня
2018р. Міністерством оборони США свого Об’єднаного Центру зі штучного
інтелекту (Department of Defense Joint Artificial Intelligence Center).
Можливості БпЛА з автономним штучним інтелектом. Широке
розповсюдження в останні роки безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а
також їх оснащення різними типами сенсорів та потужними бортовими
комп’ютерно-комунікаційними засобами обробки інформації створили
необхідні передумови для використання БпЛА з метою інформаційної
підтримки військових операцій, особливо на оперативно-тактичному рівні.
Позитивними рисами БпЛА як рухомого об’єкту, що сприяють його
військовому використанню, є наступні: мала ефективна відзеркалювальна
поверхня; можливість польоту на малих і гранично малих висотах; здатність
до маскування у складках місцевості. В той же час сучасні засоби
радіотехнічної розвідки дозволяють виявляти, визначати місце розташування
та знешкоджувати БпЛА з працюючими в режимі активного випромінювання
радарними пристроями. Тому для виявлення та ідентифікації об’єктів
супротивника доцільно застосовувати комплекси на базі безпілотних систем,
що не використовують активні радари. Одним із перспективних варіантів є
поєднання у складі єдиного автономного бортового комплексу як засобів
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відеоспостереження за допомогою оптичних камер, так і акустичних сенсорів.
Аналіз отриманих за допомогою цих пристроїв даних дає можливість
реалізовувати наступні інтелектуальні функції: розпізнавання об’єктів за
допомогою методів комп’ютерного бачення; розпізнавання об’єктів за
акустичними сигнатурами; планування ефективних дій та їх коригування в
процесі виконання; адаптація до змін зовнішніх умов, параметрів та
структури комплексу. Зазначені інтелектуальні функції можуть бути
використані для забезпечення належної інформаційної підтримки військових
операцій. Таким чином, загальні принципи інтелектуалізації інформаційних
технологій перетворюються у конкретні моделі та алгоритми, що базуються
на використанні певних елементів штучного інтелекту та дозволяють
здійснювати інформаційну підтримку військових операцій. На основі цього
підходу може також бути створена інтелектуальна платформа для розробки
автономних бортових систем високоточного керування оперативнотактичними БпЛА при виконанні різних типів завдань.
Перспективи розвитку мульті-профільного штучного інтелекту.
Більшість дослідників у галузі штучного інтелекту поділять його на два типи
– загальний та вузько профільований. На сучасному етапі розвитку науки
завдання створення загального штучного інтелекту є дуже складним для
практичного вирішення. Існуючи розробки звичайно мають на меті побудову
систем, призначених для роботи у вузьких предметних областях. Тому
багатообіцяючим напрямком досліджень є створення технологій та систем з
елементами мульті-профільного штучного інтелекту, що базується на
комбінуванні та використанні знань з різних предметних галузей.
Запропонований
підхід
передбачає
нарощування
функціональних
можливостей системи за рахунок поступового включення елементів штучного
інтелекту з можливо суміжних, але різних предметних галузей (наприклад,
доповнення каналу образного комп’ютерного бачення каналом аналізу
акустичних сигналів). Це дозволяє поетапно нарощувати можливості
інтелектуальних технологій і створювати умови для переходу від систем з
вузько профільованим інтелектом до систем загального штучного інтелекту.
Воробйов Ю.С. д.т.н., проф.,
Овчарова Н.Ю. к.т.н.,
Ольховський А.С.,
Скрицький М. О.
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ДІЇ
ЛОКАЛЬНИХ УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Багато об'єктів сучасної техніки знаходяться під дією ударних і
імпульсних навантажень. При впливі локальних ударних навантажень в них
284

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

виникає тривимірний динамічний напружено-деформований стан. Процеси
динамічного деформування протікають в пружно-пластичній стадії. При
цьому необхідно враховувати динамічні властивості матеріалу, які залежать
від деформацій і швидкостей деформацій. При інтенсивних ударних
навантаженнях виникають кінцеві деформації та переміщення. Тому аналіз
динамічного напружено-деформованого стану є актуальною і складною
проблемою. Вона вимагає побудови тривимірних математичних моделей, що
враховують всі особливості процесу швидкісної деформації.
Вирішення проблеми захисту цивільних і військових об'єктів включає
експериментальні дослідження динамічних властивостей матеріалів, чисельні
дослідження впливу ударних навантажень на відповідальні об'єкти сучасної
техніки і розробку заходів щодо зниження небезпеки динамічних
навантажень.
Експериментальні установки швидкісної деформації зразків дозволяють
визначити характеристики динамічних властивостей матеріалів. Ці
характеристики представлені у вигляді залежностей інтенсивності напружень
від інтенсивностей деформацій та швидкостей деформацій. Всі
характеристики можуть змінюватися в процесі деформування.
Проведено дослідження зміни в часі еквівалентних напружень при
ударних навантаженнях, що полегшує вибір матеріалу для захисних споруд.
Вплив ударних навантажень на захисні елементи виконується за допомогою
методу скінченних елементів на основі тривимірних моделей.
Проведено моделювання швидкісного деформування конструкцій з
урахуванням динамічних властивостей матеріалів та великих переміщень. З
урахуванням методу скінченних елементів проведені чисельні дослідження
динамічного напружено-деформованого стану елементів конструкцій
транспортних засобів та корпусів газотурбінних двигунів. Показано
використання багатошарових захисних елементів при впливі локальних
ударних навантажень.
Інтенсивність напружень при локальних ударних навантаженнях
швидко зменшується в просторі та в часі. Це дозволяє використовувати більш
щільну сітку в області, де доцільно виконувати зазначені розрахунки. У
цьому випадку щільність сітки змінюється в десятки разів.
Захисні елементи з композитних матеріалів мають необхідну динамічну
міцність і меншу вагу, ніж стальні, хоча і мають більш великі переміщення.
Найбільшу ударну стійкість з розглянутих захисних елементів має
тришаровий елемент, що складається з тонких шарів титанового сплаву та
керамічного шару між ними. При високих швидкостях ударників, навіть якщо
в верхньому шарі є пошкодження, елемент зберігає свої захисні властивості.
Результати дозволяють дати практичні рекомендації щодо зниження
динамічних напружень і підвищення динамічної міцності елементів
відповідальних конструкцій.
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Глущенко В.Т., к.т.н.
ДП СВФ "Укроборонекспорт"
МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
НАШОЛОМНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЕВКАЗУВАННЯ
Отримання результатів оперативної перевірки працездатності авіаційних
приладів та систем з необхідною достовірністю і одночасним забезпеченням
спрощення дій технічного персоналу є важливим завданням на етапі
передпольотної підготовки літальних апаратів (ЛА).
В сучасній фронтовій авіації широко застосовуються нашоломні системи
цілевказування та індикації (НСЦІ), які виводять в поле зору пілота необхідну
прицільну та пілотажну інформацію, а також формують сигнали наведення
керованого озброєння та оглядових систем.
В контурі формування сигналів цілевказування НСЦІ задіяний пілот,
який розворотом голови з одягнутим захисним шоломом, на якому
встановлено нашоломний індикаторний вузол, відслідковує положення цілі.
Тому перевірка функціонування НСЦІ проводиться оператором, який
одягнув захисний шолом і знаходиться в робочому положенні в кабіні ЛА.
Оператор, перевірив наявність сигналів щодо працездатності окремих
блоків, що формує система вбудованого контролю, а після цього проводить
оцінку точності видачі сигналів цілевказування. Для цього оператор
розворотом голови (захісного шолому) проводить суміщення прицільної
мітки нашоломного індикатора з реперною міткою індикатора на лобовому
склі (ІЛС).
Точність роботи НСЦІ оцінюється порівнянням сигналів цілевказування
та кутів положення реперної мітки ІЛС.
Такі дії не дозволяють провести оперативну перевірку точності НСЦІ, а
провести тільки орієнтовну оцінку функціонування системи, так як похибка
суміщення міток за рахунок розвороту голови залежить від "людського
фактору" – суб’єктивних можливостей конкретної людини щодо керування
просторовим положенням прицільної мітки нашоломного індикатора
розворотами голови. При цьому помилка суміщення міток може сягати
декілька градусів, що значно перевищує допустиму похибку апаратного
формування сигналу цілевказування.
Для підвищення точності роботи НСЦІ необхідно виключити з процесу
перевірки вказаний "людський фактор".
Це досягається шляхом використання джерела колімованого
випромінювання, що розташовується в нашоломному блоці НСЦІ. Вектор
напрямку цього випромінювання зорієнтовано (виставлено під відомим
кутом) відносно напрямку прицільної мітки нашоломного індикатора. Таким
чином кутове положення вектору випромінювання відповідає кутовій
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орієнтації прицільної мітки. Реєструючи положення вектора випромінювання,
визначається кутове положення прицільної мітки.
В якості реєстратора орієнтації пучка колімованого випромінювання
використовується штатний оптико-локаційний блок зі складу оптичної НСЦІ.
Оператор розворотом та лінійним переміщенням голови суміщає
зображення прицільної марки нашоломного індикатора з вхідною зіницею
оптико-локаційного блоку НСЦІ, який реєструє кути засвітки вхідної зіниці
джерелом колімованого випромінювання.
Після цього проводиться порівняння отриманого значення положення
колімованого пучка випромінювання з штатним сигналом цілевказування з
усіма похибками, що характерні для роботи НСЦІ.
Така схема контролю працездатності НСЦІ дозволяє практично без
витрат часу отримати дані щодо реального стану НСЦІ. Це дозволить
безпосередньо пілоту перевіряти дієздатність НСЦІ перед польотом, оскільки
йому достатньо подивитися на вхідну зіницю оптико-локаційного блоку, та
отримати відповідний сигнал.
Глущенко П.А.
Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Козлов В.Г.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ СПІРОІДНИХ КІНЦЕВИХ АЕРОДИНАМІЧНИХ
ПОВЕРХОНЬ НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИЛ ПРИ
МАЛИХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА
Геометричні параметри аеродинамічних поверхонь визначають
аеродинамічні характеристики (АДХ) елементів планеру та літального
апарату (ЛА) в цілому. Визначення кращої аеродинамічної компоновки є
однією з основних задач аеродинаміки. Вирішення зворотної задачі
аеродинаміки з метою визначення кращого компонування за заданими АДХ
являє великі складнощі. Тому застосовано підхід, що полягає у вирішенні
серії прямих задач при зміні геометричних параметрів аеродинамічного
компонування крило – спіроідні кінцеві аеродинамічні поверхні (КАП). АДХ
крил з КАП визначаються за теоретико-експериментальною методикою. В
основі є ділення виникаючих сил на їх складові, в залежності від природи їх
виникнення. Так нормальні сили, обумовлені розподілом тиску по поверхні,
добре розраховуються вирішенням задач обтікання нев'язким нестисливим
середовищем. В даній роботі застосовано добре відомий і перевірений на
практиці модифікований метод дискретних вихорів. Профільний опір
обумовлений дотичними силами (силами тертя) та нормальними (розподілом
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тиску по поверхні профілю) можна вважати постійним при незначних змінах
кута атаки. Внаслідок складності розрахунку профільного опору, особливо
при малих значеннях числа Рейнольдса, якими характеризується політ
малорозмірних БПЛА, профільний опір
визначається з аналітичних
залежностей. Суттєвим в даній методиці є періодична перевірка отримуваних
результатів випробуваннями в аеродинамічній трубі.
В загальному випадку АДХ компонування крило – спіроідні КАП при
незмінних геометричних характеристиках крила є функціями від
геометричних параметрів спіроідів. А саме радіусу, кута розвалу, площі,
кроку спіроідів та інш. Так параметричні дослідження проводились для крил
прямокутної форми в плані з профілем NACA 23012 подовженням 3, 4, 5.
Встановлено, що зі збільшенням подовження крила ефект від встановлення
КАП зменшується. Це пов’язано зі зменшенням відносної площі на яку
впливають кінцеві вихори. Найбільше значення аеродинамічної якості
досягається при куті розвалу, при якому забезпечується найбільший розмах
компонування крило – КАП. Збільшення радіусу спіроіди призводить до
покращення АДХ в наслідок збільшення площі несучої поверхні і збільшення
подовження системи. В той же час збільшення радіусу обмежено міцністю
компонування крило КАП. Малі значення радіусу
спіроідних КАП
призводять до погіршення АДХ вихідного крила без КАП. За результатами
параметричних досліджень обрано компонування при якому максимальний
приріст аеродинамічної якості в льотному діапазоні кутів атаки ΔК при числі
Re = 70000 склав 21 %, а при числі Re = 210000 склав 15%.
В подальшому планується застосування обраних компонувань крило –
спіроідні на КАП на малорозмірних та мало швидкісних безпілотних
літальних апаратів.
Головін О.О., к.т.н, с.н.с.,
Козинець І.П., к.іст.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ УМОВ І ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА УЧАСТЬ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ
НА СТАНДАРТИ НАТО
Поставлені керівництвом держави завдання щодо переходу ЗС України
на стандарти НАТО вимагають насамперед адаптації української системи
стандартизації до систем стандартизації провідних країн світу. Зазначене
питання є пріоритетним в межах Трастового фонду НАТО в Україні з
реформування систем логістики та стандартизації.
Однією з найвагоміших проблем стандартизації у сфері оборони,
виявлених експертами НАТО під час проведення аналізу існуючої системи
стандартизації у сфері оборони, була відсутність єдиного органу управління у
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цій сфері. Так, Міністерство оборони України відповідало за питання
матеріальної стандартизації, Генеральний штаб ЗС України - за питання
оперативної та адміністративної стандартизації.
Як основний елемент досягнення взаємосумісності стандартизація
потребує такого підходу, починаючи із визначення вимог, подальшого
прийняття рішень, їх виконання та перевірки доцільності цих рішень.
Відповідно до узгоджених керівних процедур НАТО це також включає
взаємосумісність із суб’єктами, які не входять до складу Альянсу.
Стандартизація має опрацьовувати шляхи вирішення проблем в
інтересах досягнення вимог взаємосумісності. Такі вимоги виходять або з
Процесу оборонного планування НАТО (NATO Defence Planning Process,
NDPP), узгоджених ініціатив Альянсу та планування операцій НАТО (так
званий порядок виконання завдань “зверху вниз”), або з урахуванням
передового досвіду, результатів навчань та оцінки військ (сил) (так званий
порядок виконання завдань “знизу вверх”).
Також, необхідно організувати контроль за відповідністю документів зі
стандартизації вимогам взаємосумісності. Невід’ємною частиною процесів
НАТО зі стандартизації є зворотній зв’язок, який здійснюється через
дотримання відповідних процедур НАТО, як стосовно імплементації
стандартів, що вводяться в дію Угодами зі стандартизації {STANAG), так і
щодо виконання вимог взаємосумісності.
Рішення з питань стандартизації, що стосуються вимог
взаємосумісності, мають впроваджуватися у найстисліші терміни. Держави члени НАТО та органи (структури) Альянсу мають спрямовувати свої
зусилля на прискорення досягнення цілей стандартизації, які безпосередньо
впливають на підвищення рівня взаємосумісності визначених спроможностей
сил і засобів. Розроблення та впровадження стандартів до початку кризи має
особливе значення у контексті швидкого реагування на загрози та зміцнення
держав - членів НАТО.
Основними умовами впровадження стандартів НАТО в МО України та
ЗС України є:
- наявність їх офіційної версії;
- їх узгодженість з вимогами чинного законодавства;
- відсутність актів законодавства чи нормативних документів у
відповідній сфері, або якщо вимоги стандартів НАТО доповнюють їх вимоги;
про це орган військової стандартизації.
У разі прийняття рішення щодо недоцільності прийняття стандарту
НАТО до органу військової стандартизації надсилають Інформаційну картку
впровадження стандарту НАТО (додаток 11), в якій зазначають
обґрунтування недоцільності його застосування.
Завдання щодо євроатлантичної інтеграції України і переходу ЗС
України та інших складових сил оборони на стандарти НАТО визначені
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стратегічними оборонними документами України, пакетом Цілей партнерства
та рішеннями керівництва МО України.
Гончаренко Є.В.,
Блискун О.Є.
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
НЕЧІТКА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ
БОЙОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Як відомо, на екіпажі, що виконують бойові завдання, в навколишньому
середовищі, крім метеорологічних умов та орнітологічної обстановки,
впливають фактори, що пов’язані: з застосуванням авіаційних засобів
ураження; з впливом засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної
боротьби противника. Тому для розуміння в яких умовах екіпаж буде
виконувати завдання, доцільно введення поняття “бойова авіаційна система”
(БАС), під якою будемо розуміти авіаційну систему що виконує бойові
завдання.
Командир авіаційної частини приймає рішення на виконання завдання в
умовах певної невизначеності. При цьому він спирається на власний досвід,
інтуїцію та доповіді відповідних начальників служб. В свою чергу, начальник
служби безпеки польотів (СБП) зобов’язаний виявляти ризики в БАС та
розробляти пропозиції щодо їх зниження. Однак, на даний час, в арсеналі
начальника СБП відсутні засоби автоматизації з ефективними методами
розрахунку ризику.
Для розрахунку рівня ризику безпеки польотів в БАС пропонується
враховувати сценарій реалізації небезпеки, ймовірність реалізації даного
сценарію та наслідки реалізації сценарію або міра оцінки серйозності
наслідків реалізації сценарію. При цьому автори пропонують
використовувати систему програм МАTLAB.
Для програмування в системі МАTLAB була створена нечітка модель
розрахунку рівня безпеки польотів БАС, яка складається з: фазифікатора, що
перетворює фіксовані вектори факторів; нечіткої бази знань що визначає
залежність між вхідними та вихідними даними у вигляді лінгвістичного
правила; машини нечіткого логічного виводу; дефазифікатора, що
перетворює нечітке вихідне значення у чіткі значення.
Таким чином, впровадження математичного апарату, що базується на
нечітких моделях, надасть можливість командиру приймати виважені
рішення в умовах невизначеності з врахуванням можливих варіантів розвитку
майбутніх подій чи обставин. Що, в свою чергу, позитивно позначиться на
процесах прийняття рішень з питань безпеки польотів.
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Гурба О.В.,
Крижанівський Є.С.
ДП «ДержККБ «ЛУЧ»
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ДОПУСТИМОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ
АВІАЦІЙНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЇХ РЕМОНТУ
З МОДЕРНІЗАЦІЄЮ
На теперішній час на озброєнні авіації Збройних Сил України
знаходяться авіаційні керовані ракети (АКР) класу «повітря-повітря», які
експлуатуються вже близько 30 років, що призвело не тільки до їх фізичного
старіння, наслідком якого є поступове накопичення в експлуатуючих
організаціях значної кількості несправних складових частин, а й морального
старіння, наслідком якого є погіршення окремих тактико-технічних
характеристик цих АКР відносно кращих світових зразків.
Найбільш економічно ефективним вирішенням вищевказаної проблеми
є відновлення технічного стану авіаційних керованих ракет шляхом
проведення капітального ремонту з модернізацією. Це водночас дозволить
максимально використати енергобалістичні можливості АКР класу «повітряповітря», які знаходяться на озброєнні авіації Збройних Сил України, та
суттєво покращити їх окремі тактико-технічні характеристики.
При цьому однією з найважливіших властивостей, яка визначає
доцільність організації і проведення модернізації АКР, є надійність. Рівень
надійності визначається в тактико-технічних вимогах.
Загальні вимоги до зміни рівня надійності ґрунтуються на основі вимог
до показників, які характеризують ефективність застосування ракет в процесі
їх функціонування в експлуатації (зберігання, транспортування, проведення
відновлення технічного стану, технічного обслуговування та використання за
призначенням).
З метою оцінки допустимого рівня надійності при прийнятті рішення
щодо доцільності модернізації АКР доцільно виділити наступні показники:
- комплексний коефіцієнти готовності;
- ймовірність безвідмовного функціонування.
Сукупність цих показників характеризує ефективність АКР в процесі
підтримання готовності до застосування, приведення у готовність до
бойового застосування та безпосередньо бойового застосування.
Для визначення цих показників АКР в даному випадку розглядається,
як складна відновлювальна технічна система, в рамках експлуатації якої
контролюється та відновлюється її технічний стан.
Поява відмови ракети на всіх етапах експлуатації, в даному випадку,
описується ймовірністю переходу з працездатного стану в непрацездатний.
Для опису процесу переходу використовувався випадковий марківський
процес, відповідно до якого справедливе твердження: для кожного моменту
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часу ймовірність будь-якого стану системи в майбутньому залежить тільки
від її стану в даний момент і не залежить від того, як система перейшла в цей
стан.
Процес переходу АКР від працездатного стану в непрацездатний і
навпаки описувався неоднорідною (ймовірність переходу з одного стану в
інший залежить від часу) напівмарківською моделлю.
Кожний перехід з одного стану в інший характеризується ймовірністю
та щільністю імовірності переходу від стану в стан. При цьому щільність
імовірності переходу розглядається, як розподіл ймовірності в часі, тобто
перехід між станами АКР проходить у випадковий момент часу, який
визначається інтенсивністю переходу.
Комплексний
показник
готовності
відображає
ефективність
застосування АКР, складовими якого є: коефіцієнт бойової готовності,
коефіцієнти бойової роботи та коефіцієнту експлуатаційної готовності.
Коефіцієнти бойової роботи та коефіцієнт бойової готовності
характеризують надійність АКР, як елементу авіаційного комплексу у період
його бойового застосування та використовуються для оцінки ефективності.
Під коефіцієнтом бойової готовності АКР в даному випадку розуміється
ймовірність того, що в увімкнутому виробі в довільний момент часу у процесі
проходження його перед польотній підготовці, не виявляться відмови, що
перешкоджають його використанню за призначенням.
Під коефіцієнтом експлуатаційної готовності в даному випадку
розуміється ймовірність знаходження ракети в справному стані в будь-який
випадково обраний момент часу на заданому інтервалі експлуатації до
моменту її бойового застосування.
При виконанні модернізації необхідно враховувати режим експлуатації
виробу. Адже комплексний коефіцієнт готовності залежить від обсягів і
своєчасності проведення технічного обслуговування, що в свою чергу
регламентує вимоги до апаратури контролю.
Отже для визначення допустимого рівня надійності при проведенні
модернізації необхідно виходити з оперативно-тактичних міркувань, які
обумовлені призначенням АКР. Рівень зниження показників надійності
необхідно встановлювати з урахуванням особливостей бойового застосування
авіаційного озброєння та з мінімальним впливом на ймовірність ураження
цілі.
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Демідов Б.О., д.т.н., проф.,
Хмелевська О.О., к.т.н., с.н.с.,
Хмелевський С.І., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ БАГАТОСТРУКТУРНОЮ СИСТЕМОЮ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Дослідження управління багатоструктурної системи військового
призначення неможливе без системно-концептуального представлення
проблематики процесу формування і реалізації відповідних управлінських
рішень. У проблематиці теорії і практики управління багатоструктурних
систем військового призначення ключовою проблемою є ефективне
управління в умовах динамічної зміни оперативно-стратегічної і оперативнотактичної обстановки на театрі військових дій (в районі бойових дій).
Основною метою вирішення цієї управлінської проблеми є надання
організаційній і функціонально-цільовій структурі складних систем,
технології конфліктно-стійкого управління силами і засобами властивостей
швидкої та ефективної адаптації до змін обстановки на театрі військових дій
(в районі бойових дій), що сприяє.
Структурна
динаміка
багатоструктурної
системи
військового
призначення уявляє собою процес зміни її структури у часі під впливом
факторів різного характеру, який цілеспрямовано керується та обумовлений
необхідністю активізації структурно-функціональних компонентів у разі
виникнення і розвитку несприятливих ситуацій.
Під управлінням структурною динамікою розуміється процес
формування і реалізації цілеспрямованих керуючих впливів на систему, що
забезпечують її переведення у потрібний багатоструктурний макростан з
дотриманням принципу підпорядкування структури функціям системи.
Сучасне ефективне оперативне управління має забезпечувати, перш за
все, перевагу над противником у швидкості і якості відпрацювання планових
управлінських рішень за рахунок втілення перспективних технічних,
інформаційних і програмних засобів. Для цього необхідно забезпечити
високий ступінь функціональної взаємосумісності між підрозділами військ
(сил) та їх швидку адаптацію до змін обстановки, а також високий ступінь
адаптивності структури оперативного. Це забезпечити можливо принциповою
зміною кадрового офіцерського складу збройних сил, який здатний творчо і
неординарно управляти силами і засобами, і в цілому всього особового
складу, здатного професійно забезпечувати застосування: сучасних засобів
управління; розвідувально-інформаційних засобів і засобів зв'язку; сучасних
зразків озброєння і військової техніки.
Систематизований перехід до модульної структури стає можливим при
наявності автоматизованих інформаційно-управляючих систем і розвинутої,
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потужної системи телекомунікацій, що складають єдине ціле на рівнях від
стратегічного до тактичного управління військами (силами).
Підтвердження можливості виконання даного переліку умов потребує
всебічного аналізу впливу на неї різних факторів з використанням
адекватного даній проблематиці науково-методичного апарату, який включає
методи загального системного аналізу, підтримки прийняття рішень,
імітаційного моделювання функціонування вказаних систем, методи теорії
управління об’єктами з структурою, що перебудовується, адаптованою до
вимог динамічного (нестаціонарного) зовнішнього середовища, методи
сценарного підходу до управління, методи стійкого ситуаційного управління.
Відомий науково-методичний апарат не дозволяє глибоко, достатньо
ефективно, у повній мірі та всебічно проводити дослідження в області
проблематики управління багатоструктурною системою військового
призначення. Тому, є необхідність подальшого розвитку (вдосконалення)
теорії управління та розробки науково-методичних засобів, що дозволяють з
єдиних системних позицій досліджувати нові актуальні аспекти, що
виникають у теорії та практиці управління складними системами військового
призначення.
При цьому, від того наскільки науково-методичний апарат є адекватним
умовам і факторам, які здійснюють вплив на формування управлінських
рішень, настільки результативними будуть прийняті рішення.
Результативність виконання науково-методичним апаратом своїх
дослідницьких (обґрунтованих) функцій залежить від узгодженості
застосування його методичних засобів у межах системного підходу до
проведення комплексних досліджень актуальних проблем, що виникають у
оборонній сфері в цілому, та в частині, проблем теорії та практиці управління
багатоструктурною системою військового призначення.
Науково-методичний
апарат
повинен
об’єднувати
процедури
обґрунтування, формування, реалізації та контролю ходу виконання процесів
ефективного
управління
структурною
динамікою
складних
багатоструктурних систем військового призначення.
Демченко Є.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ “ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ”
Поняття терміну та термінології є ключовим у науці. Термін забезпечує
точність та ясність розуміння наукової думки.
Ключовим терміном процесу планування розвитку озброєння та
військової техніки є «оборонне планування».
У Законі України “Про організацію оборонного планування”, який на
цей час втратив чинність, під оборонним плануванням розумілась складова
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системи стратегічного планування та управління державними ресурсами у
сфері оборони, що здійснюється у встановлені законом строки з метою
забезпечення необхідного рівня обороноздатності
держави
шляхом
обґрунтування перспектив розвитку Збройних Сил України та інших
військових формувань з урахуванням характеру реальних і потенційних
загроз у воєнній сфері та економічних можливостей держави, із зазначенням
конкретних заходів, виконавців та термінів їх реалізації.
У прийнятому у 2018 році Законі України “Про національну безпеку
України” цей термін було уточнено шляхом розширення його поняття, а саме,
визначено, що оборонне планування є складовою частиною системи
державного стратегічного планування, яке здійснюється з метою
забезпечення обороноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і
напрямів розвитку сил оборони, їх спроможностей, озброєння та військової
техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також розроблення
відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних і
потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей
держави.
Дійсно, таке, більш розширене визначення терміну “оборонне
планування”, є кращим ніж попереднє. У ньому додатково вказано про
необхідність врахування пріоритетів та напрямів розвитку не лише Збройних
Сил України, а всіх складових сил оборони, їх спроможностей, ОВТ,
інфраструктури, зазначається про необхідність розроблення під час
планування відповідних концепцій, програм і планів.
Проте, на думку автора це тлумачення терміну “оборонне планування”
також потребує удосконалення.
У вітчизняному визначенні терміну “оборонне планування” повинні
вказуватися такі основні його риси:
забезпечення системності у розробці документів оборонного
планування – документи оборонного планування повинні розроблятися за
суворо визначеним переліком, у певній послідовності та бути ув’язаними між
собою за заходами, цілями, завданнями та термінами;
ув’язаність довгострокових, середньострокових та короткострокових
документів оборонного планування між собою;
ув’язаність оборонного та бюджетного планування між собою;
забезпечення безперервності управління процесом оборонного
планування;
використання методу оборонного планування на основі спроможностей,
який використовується країнами-членами НАТО;
використання програмно-цільовому методу планування який на цей час
признаний у світі, як найбільш ефективний в питаннях забезпечення
оптимального розподілу та ефективного використання державних ресурсів;
забезпечення планування заходів застосування військ (сил).
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Таким чином, пропонуєтся більш змістовне тлумачення категорії
“оборонне планування”, а саме:
“оборонне планування
– системний та безперервний процес
визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, їх
спроможностей, озброєння та військової техніки, інфраструктури,
підготовки військ (сил) з урахуванням реальних і потенційних загроз у
воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей держави, а також
розроблення та своєчасне коригування на основі програмно-цільового
методу та методу планування на основі спроможностей визначених
законодавством України документів (стратегій, концепцій, програм,
планів, тощо), узгоджених між собою і з документами бюджетного
планування за термінами, цілями, пріоритетами, завданнями і заходами
та направлених на розвиток, всебічне забезпечення і застосування сил
оборони”.
Дихановський В.М., д.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОПЕРАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗРОБОК І ЗАКУПІВЛІ ОЗБРОЄННЯ В
СИСТЕМІ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ
СПРОМОЖНОСТЕЙ
В Міністерстві оборони України здійснюється перехід від планування
виключно на основі загроз до планування на основі спроможностей, що
орієнтовані на загрози. Важливою частиною будь-якої спроможності є
озброєння, яким оснащені підрозділи Збройних Сил України. До недавніх
часів створення чи удосконалення спроможностей означало створення чи
удосконалення озброєння. Тому компонент “Materiel”, що передбачає
розробку і закупівлю озброєння, є найважливішою складовою серед базових
компонентів спроможностей DOTMLPFI. Реалізація цієї компоненти
кардинально відрізняється від реалізації інших компонентів спроможностей.
Для гармонійного і збалансованого розвитку озброєння необхідно бачити
загальну картину нової системи оборонного планування та місце в ній
системи розробок і закупівлі озброєння.
В процесі оборонного планування на основі спроможностей з метою
економії фінансових ресурсів і отримання швидкого результату, в першу
чергу розглядаються підходи, не пов’язані з розвитком озброєння. Якщо такі
підходи дозволяють пом’якшити або усунути дефіцит спроможностей, то
приймається рішення зі створення спроможностей без витрат на розвиток
озброєння. І лише у разі неможливості такого підходу, приймається рішення з
розвитку озброєння. У цьому випадку ініціюється розробка програми
розробки і закупівлі озброєння.
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Розвиток озброєння залишається найбільш складним і вартісним
компонентом спроможностей. Особливістю реалізації базових компонентів
кожної спроможності (DOTMLPFI) в Україні є те, що практично всі вони
мають фінансуватися зі статті Державного бюджету України “Забезпечення
діяльності Збройних Сил України” (КПК 2101020). І лише компонента
“Materiel” (озброєння) має фінансуватися зі статті Державного бюджету
України “Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння і військової
техніки” (КПК 2101150). Отже реалізація цієї компоненти кардинально
відрізняється від реалізації інших компонентів спроможностей.
З огляду на це, пропонується в процесі розвитку будь-якої спроможності
відокремлювати
компоненту
“Materiel”
від
інших
компонентів
спроможностей DOTMLPFI. Як було показано раніше, аналогічний підхід
реалізується і в державах НАТО.
Для поступового переходу до оборонного планування за
спроможностями та адаптації діючої системи розробок і закупівлі до
перспективної пропонується переглянути чинну Державну цільову оборонну
програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2022 року
(далі – Програма-2022) з метою приведення її у відповідність до Закону
України “Про державні цільові програми”, що діє в Україні з 2004 року.
Зокрема, зміст Програми-2022 не відповідає основним вимогам цього закону
за визначенням – Програма-2022 не представляє собою “комплекс
взаємопов’язаних завдань і заходів, які узгоджені за строками виконання,
складом виконавців, ресурсним забезпеченням”. Натомість Програма-2022
містить в собі простий перелік закупівель озброєння та військової техніки.
Для приведення Програма-2022 у відповідність до Закону України “Про
державні цільові програми” необхідно розділити її на декілька державних
цільових оборонних програм або проектів за підтримки ряду, що передбачено
у “Методичних рекомендаціях з управління проектами” затверджених
Міністром оборони України 20 лютого 2019 року. Зокрема, ці програми
можуть відповідати розділам чинної ДЦОПРОВТ-2022:
1. Програма розвитку технологій.
2. Програма розвитку бронетанкового озброєння і техніки.
3. Програма розвитку ракетно-реактивного озброєння і техніки.
4. Програма розвитку артилерійського озброєння.
5. …
Кожна державна цільова оборонна програма має охоплювати весь процес
створення зразка озброєння:
1. Аналіз можливих варіантів рішень з розвитку озброєння;
2. Розвиток відповідних технологій, фундаментальні дослідження;
3. Прикладні дослідження (пошук шляхів створення зразка озброєння),
4. Дослідно-конструкторські роботи,
5. Підготовка виробництва,
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6. Виробництво і постачання у війська установчої серії виробів
(батальйон, ескадрилья, дивізіон).
Для ефективного управління всіма програмами і проектами у світі
використовується портфельний підхід. Такий же підхід передбачено у
згаданих Методичних рекомендаціях. Він передбачає об’єднання всіх
вищезгаданих програм в один портфель. В державах НАТО завдяки своїй
ефективності “портфельний підхід” до управління програмами озброєння стає
все більш популярним. Зокрема в США і Сполученому Королівстві
“портфельний підхід” запроваджено у 2007 році.
Кренфілдським університетом, що є академічним партнером
Міністерства
оборони
Сполученого
Королівства,
рекомендовано
“портфельний” підхід до стратегічного оборонного планування як найбільш
адекватний в сучасних умовах, що характеризуються надзвичайно складними
і розгалуженими процедурами планування та їх реалізації. Протягом багатьох
років використання “портфельного” підходу в США і Сполученому
Королівстві спостерігається підвищення ефективності діяльності в
оборонному секторі. Зазначаються такі переваги застосування підходів з
використанням портфелю:
– створює цілісну картину загального обсягу необхідних інвестицій;
– формує стратегічне бачення щодо обсягу потрібних змін;
– сприяє визначенню пріоритетності програм та проектів;
– дозволяє раціонально розподіляти обмежені ресурси;
– дозволяє керівництву сформувати повноцінне бачення проблеми;
– дозволяє виявити нестачу, а також важливі елементи взаємозв’язку;
– створює раціональну структуру управління;
– пов’язує “бачення” із “практичними результатами”;
– дозволяє побудувати зв’язок між “проектами”, “програмами” та
“стратегією”;
– узгоджує роботу різних складових оборонного сектору.
Зміст портфелю розвитку озброєння необхідно переглядати щороку з
просуванням горизонту портфелю на рік вперед.
Довгополий А.С., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
МАТЕРІАЛІВ АЕРОКОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ
Аналіз результатів виконання заходів у рамках Загальнодержавних
цільових науково-технічних космічних програм України свідчить про
обмежені можливості національного науково-виробничого потенціалу щодо
створення оптико-електронних систем космічних апаратів дистанційного
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зондування Землі, зокрема це стосується можливостей забезпечення
необхідної якості отримуваних оптико-електронних знімків.
Обмежені показники якості матеріалів космічної зйомки від
національних систем зумовлюють їх низьку придатність до забезпечення
виконання завдань видової розвідки. Імовірнісні показники виявлення та
класифікації
об’єктів
визначаються
переважно
дешифрувальними
властивостями зображень (характером відтворення дешифрувальних ознак
об’єктів на зображенні) та досвідом дешифрувальника-аналітика.
До основних показників якості оптико-електронних знімків, що
визначають дешифрувальні властивості зображень, відносять просторову
розрізненність, радіометричну розрізненність та динамічний діапазон.
Основними методами покращення якості оптико-електронних зображень є
програмні, параметричні та технологічні.
Існуючі методи оцінювання якості зображень обмежено придатні для
визначення
дешифрувальних
властивостей
аерокосмічних
знімків:
суб’єктивні методи відображають реальне сприйняття придатності до
дешифрування лише наявних зображень; об’єктивні базуються на
математичних моделях зорового сприйняття, дозволяють проводити
статистичний аналіз, але потребують наявності еталонного зображення такої
ж розмірності. Обчислення частотно-контрастної характеристики оптикоелектронної системи еквівалентно прогнозу якості отримуваних знімків лише
для тестових мір, без урахування руху носія та розподілу поля яскравості
реальних зображень.
У доповіді пропонується в якості критерія оцінювання якості цифрових
аерокосмічних знімків використовувати еквівалент їх інформативності щодо
виявлення об’єктів. Методика обчислення запропонованого критерія полягає
в наступному: фоноцільова обстановка (кількість, розміри, тон об’єктів
пошуку і фонових утворень) та умови зйомки (освітленість, стан атмосфери)
прогнозуються за імовірнісними моделями, що відповідають завданням
застосування системи; на основі характеристик оптико-електронної апаратури
моделюються характеристики відтворення дешифрувальних ознак; на основі
відомої імовірнісної моделі обчислюється кількість виявлених об’єктів;
результати корегуються з урахуванням спектральних ознак та групового
розташування. Якість аерокосмічних знімків оцінюється за статистичними
характеристиками результатів імітаційного моделювання.

СЕКЦІЯ 2 | 299

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Довгополий А.С., д.т.н., проф.
Білобородов О.О., к. т. н.,
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВПЛИВУ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
У доповіді представлені результати аналізу технологій інформаційнопсихологічного впливу (ІПсВ) на психіку людини та суспільну свідомість,
досвід впливу РФ проти України. Розглянуті методичні та організаційні
основи ведення ІПсВ: узагальнені цілі, основні об’єкти, основні організаційні
форми ІПсВ. Розглянуті основні погляди на технології та методи руйнування
легітимної влади на прикладах подій “арабської весни”, кольорових
революцій, втручання РФ у внутрішні справи інших країн.
Доведені фактори і особливості медіаманіпулювання, виявлені
постулати маніпуляцій, фактори та методи забезпечення. Акцентується увага
на високій ефективності аудіовізуального контенту для забезпечення
маніпулювання. Розглянуті можливості інтернет-технологій в ІПсВ.
Узагальнені оцінки динаміки обсягу ведення політичної діяльності у
соціальних мережах. Розглянуті особливості національної належності
соціальних мереж.
Новітніми технологіями є дослідження психологічних профілів шляхом
аналізу активності у соціальних мережах та цільового рекламного впливу.
Відомості про використання технологій Big Data напередодні важливих
суспільно-політичних подій представлені у засобах масової інформації і стали
скандальними з точки зору впливу на суспільні настрої і переконання.
Особливістю є співпраця власників соціальних мереж із спецслужбами, що
стало передумовою заборони частини соціальних мереж на території нашої
країни. Для забезпечення стійкості особового складу важливим стає
дослідження і усвідомлення методів нейролінгвістичного програмування.
Вчасне виявлення застосування подібних методів дозволяє здійснювати
саморегуляцію психологічного відгуку на подані матеріали. Іншим
напрямком, що розглядається у доповіді, є технологія психокорекції
академіка І. Смірнова. Окремі факти вказують на використання групової
психокорекції при застосуванні методик Cambridge Analytics та Social Data
Hub.
У ході моніторингу діяльності засобів масової інформації важливим є
також виявлення технік консцієнтальних війн. Особливістю зазначених
технік стало поступова, але довготривала зміна ціннісних орієнтирів
суспільства, деформація самоідентифікації громадян.
Отже, застосування інформаційно-психологічної зброї трансформує
пам’ять індивіда, створюючи особистість з наперед заданими параметрами,
які задовольняють агресора, роблять непрацездатною систему управління
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державою противника та його збройні сили. Зазначені обставини потребують
удосконалення технологій і засобів протидії.
Довгополий А.С., д.т.н., проф.
Білобородов О.О., к. т. н.,
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕХАНІЗМИ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ РАДІОЧАСТОТНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ
В основу первинного механізму дії радіочастотного випромінювання
(РчВ) у більшості країн була покладена теплова концепція, згідно якої були
розроблені рекомендації щодо гранично допустимих рівнів поверхневої
густини потоку електромагнітного випромінювання. Теплова енергія, що
виникла у тканинах людини, збільшує загальне тепловиділення тіла. Якщо
механізм терморегуляції тіла не здатний розсіювати надлишкове тепло, може
статися підвищення температури тіла. Це відбувається починаючи з
інтенсивності поля, що дорівнює 10 мВт/см2, яка називається тепловим
порогом. Органи та тканини людини, які мають слабко виражену
терморегуляцію, більш чутливі до опромінення (мозок, очі, нирки, кишечник,
сім’яники). Перегрівання тканин та органів призводить до їх захворювання.
Підвищення температури тіла на 1 °С та вище недопустиме через можливі
патологічні наслідки.
Нові дослідження свідчать, що організм людини є складною
електродинамічною системою, яка має власні частоти коливань (резонансні
частоти), у тому числі окремих органів, клітин і субклітинних утворень
організму. Тому вплив на організм малих інтенсивностей РЧВ називають
управляючим або інформаційним впливом. Інформаційна дія РчВ на
біологічні об’єкти виявляється тоді, коли інтенсивність випромінювання
нижча від теплових порогових його значень, тобто, спостерігаються нетеплові
ефекти або специфічна дія радіохвиль, яка визначається інформаційним
аспектом РчВ, що сприймається організмом і залежать від властивостей
джерела РчВ та каналу зв’язку. Очевидно, що інформаційні процеси
відіграють також певну роль при тепловій дії електромагнітного поля на
організм.
Умовно розрізняють такі механізми інформаційної дії РчВ:
безпосередня дія на тканини та органи, коли змінюються функції
центральної нервової системи (ЦНС) і пов’язана з нею нейрогуморальна
регуляція;
рефлекторні зміни нейрогуморальної регуляції.
У зоні генерування електромагнітного поля відбувається безперервний
перехід електромагнітного поля в магнітне. Електрична компонента РчВ
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поглинається у середовищі, де знаходяться полярні молекули чи вільні
електричні заряди.
У якості акцепторів магнітної компоненти РчВ можуть виступати
гемоглобін і міоглобін, рухомі електричні заряди, що виникають в процесі
метаболізму, а також вільні радикали, що утворюються під час біохімічних та
механіко-хімічних реакцій, і феромагнітні частинки, які потрапляють у легені
людини з повітрям у вигляді пилу.
Як свідчать експериментальні дослідження, РчВ довжиною 1-10 см при
поверхневій густині потоку близько 10 мкВт/см2 достатньо для отримання
реакції з боку ЦНС.
Слід зазначити, що біоефекти залежать від часу експозиції РчВ на тілі
людини, крім того, амплітудна модуляція послідовністю прямокутних
відеоімпульсів виявилась більш ефективною за модуляцію синусоїдальною
гармонікою. Інформаційний ефект дії РчВ в значній мірі залежить від власних
частот коливань органів та систем організму, узагальнення яких наводиться у
доповіді.
З точки зору інформаційного впливу РчВ на організм людини слід
відмітити, що:
міліметрові хвилі впливають на організм людини і окремі його органи
через біологічно активні точки;
сантиметрові хвилі впливають на судини головного мозку та ЦНС;
дециметрові хвилі впливають на ЦНС.
Таким чином, імпульсна модуляція РчВ з частотами, близькими до
власних частот органів та компонент організму (клітин і субклітинних
утворень) призводить до змін стану організму людини, включаючи й
виникнення слухових галюцинацій.
Електромагнітне випромінювання при певних параметрах і режимах
дії на біооб’єкт може призводити до функціональних порушень ЦНС,
перенапруження адаптаційно-компенсаторних механізмів, істотних відхилень
функцій органів і систем, порушення обміну речовин і ферментативної
активності, гіпоксії, органічних змін в органах та системах. Центральна
нервова система реагує на інтенсивність опромінення, що лежить значно
нижче теплового порога і порога реакцій інших систем.
При взаємодії електромагнітного випромінювання з біологічними
об’єктами виникають резонансні ефекти. Ці процеси мають частотнозалежний характер і впливають на єдину інформаційно-керуючу систему
біосистеми.
При визначені гранично допустимих рівнів електромагнітного
опромінення людини необхідно враховувати останні дослідження біологічних
ефектів радіочастотного впливу.
Відомості про вибірковий (резонансний) характер реакції біологічних
об’єктів на модульоване радіочастотне випромінювання вимагають
проведення додаткових досліджень щодо обґрунтування обмежень не лише
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частотних і енергетичних параметрів РчВ, але й додатково – спектральних
(модуляційних) параметрів.
Довгополий А.С., д.т.н., проф.,
Єфімов І.Л.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НОВІ АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДО СИСТЕМИ ТРАЄКТОРНИХ
ВИМІРЮВАНЬ З ВИПРОБУВАНЬ РАКЕТНО-ГАРМАТНОГО
ОЗБРОЄННЯ
Розвиток ракетно-гарматного озброєння в Україні потребує
вдосконалення полігонної бази, зокрема створення новітніх систем
траєкторних вимірювань, що мають максимально можливу точність
визначення координат обєктів на траєкторії.
Сьогодні ми маємо траєкторні вимірювання на основі системи типу
GPS.
Пропонується система траєкторніх вимірювань, побудована за схемою,
де датчик радіочастотного випромінювання знаходиться на обєкті, що
контролюється (КО). Завдання вимірювання точних координат обєкта
вирішуємо в рамках допущень, що опорний пункт мають різні висоти;
відстані Х, У та висота Z відомі попередньо з високою точністю; швидкість
розповсюдження сигналу від джерела випромінювання близька до швидкості
світла С.
Розроблені алгоритми обробки інформації, які дозволять побудувати
траєкторію польоту КО з високими точносними характеристиками. Пункти
спостереження (ПС) знаходяться вздовж плануємої траєкторії. Координати
ПС з точністю астрономічних методів визначені в географічній системи
координат. Еталон єдиного часу використовується від сигналу GPS.
Єфімов І.Л.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МОДЕРНІЗАЦІЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ «ЗООПАРК-3»
Досвід проведення антитерористичної операції на Сході України, а саме
широке застосування артилерії та РСЗВ під час її проведення засвідчує
необхідність термінового оснащення Сухопутних військ Збройних Сил
України радіолокаційними комплексами (РЛК) артилерійської розвідки
«Зоопарк-2», що був розроблений Казенним підприємством «НВК «Іскра» за
замовленням Міністерства оборони і прийнятий на озброєння ЗС України у
2001 році.
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Найбільш близький аналог зазначеного РЛК – 1Л219 (“Зоопарк-1”,
Російська Федерація) успішно застосовувався для контрбатарейної боротьби
під час бойових дій у Чечні та в Грузії.
За своїми тактико-технічними характеристиками комплекс 1Л220
значно перевищує можливості наявних на цей час в бойовому складі
комплексів АРК-1М.
На якнайшвидшій модернізації виробу «Зоопарк-2» наполягали
представники Збройних Сид України, посилаючись на досвід проведення
АТО, оскільки у ЗС України на початку 2014 р. взагалі були відсутні
комплекси такого класу. Виріб «Зоопарк-2», прийнятий на озброєння ЗС
України у 2001 році, серійно не виготовлявся, що привело до його моральної
деградації.
Під час модернізації зразка в нього закладені та досягнуті
характеристики, які відповідають загальносвітовим тенденціям розвитку
комплексів артилерійської розвідки.
Модернізація комплексу проводилась за тактико-технічним завданням,
розробленим Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та
військової техніки Збройних Сил України (далі – ЦНДІ ОВТ ЗС України) в
період з 2016 по 2019 роки. У березні-квітні 2019 року було проведено
державні випробування модернізованого зразка за Програмою та методиками,
також розробленими ЦНДІ ОВТ ЗС України.
Державні випробування модернізованного радіолокаційного комплексу
контрбатарейної боротьби «Зоопарк-3» проводились на загальновійськовому
полігоні Сухопутних військ ЗС України із залученням значної кількості
озброєння та військової техніки та носило комплексний характер, а саме:
використання ствольної артилерії та реактивних систем залпового
вогню в інтересах розвідувального комплексу;
залучення фахівців топогеодезічної служби;
взаємодія зі службою РАО та Тилом ЗС України (забезпечення
боєприпасами та палевом).
Під час проведення державних випробувань комісією було зазначено
ряд зауважень та рекомендацій, частину яких було усунуто в ході
випробувань.
Злід зазначити, що зафіксовані під час державних випробувань
характеристики модернізованого комплексу не тільки відповідають
зазначеним в ТТЗ, а за деякими параметрами й перевищують їх (зокрема, за
дальністю розвідки вогневих позицій мінометів та ствольної артилерії).
В результаті проведеної роботи Казенним підприємством «НВК «Іскра»
проведено заходи щодо корегування РКД та доробки дослідного зразка. У
липні 2019 року міжвідомчою комісією було перевірено виконання ціх
заходів та підготовлено Спільне рішення з рекомендацією прийняття
модернізованого комплексу контрбатарейної боротьби «Зоопарк-3» на
озброєння.
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Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ
МАЛОГАБАРИТНИХ ВИСОКОАВТОМАТИЗОВАНИХ РЛС ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ МАЛОВИСОТНОГО ПОЛЯ В РАЙОНАХ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ПОБЛИЗУ ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ
Постійне ведення радіолокаційної розвідки заданого повітряного
простору здійснюється в основному радіотехнічними військами (РТВ)
Повітряних Сил Збройних Сил України.
Очевидно, що для виконання цього завдання в повному обсязі повинен
здійснюватися постійний моніторинг (контроль) повітряного простору,
особливо вздовж державного кордону та в районах важливих державних
об’єктів. Забезпечення такого контролю в будь-який час доби, в будь-яку
пору року, в простих і складних метеорологічних умовах можливо тільки
шляхом радіолокаційної розвідки і створення суцільного радіолокаційного
поля (РЛП) на висотах від 25-50 до 35000-45000 м.
Світова тенденція інтеграції військових і цивільних систем
радіолокаційного контролю повітряного простору в систему єдиного РЛП не
вирішує завдання створення суцільного РЛП з необхідними параметрами,
особливо якщо мова йде про немирний час або про розвідку малих та
гранично малих висот вздовж державного кордону та навколо зон з
особливим режимом використання повітряного простору. Це пов’язано з тим,
що органи цивільної системи організації повітряного руху (ОПР) України
контролюють лише зони, де вони здійснюють обслуговування повітряного
руху. Реалізація стратегії “ІКАО” та концепції “CNS/ATM” в галузі цивільної
авіації припускає взаємодію органів ОПР та підрозділів РТВ лише в
трасовому польотному просторі і на середніх і великих висотах. Органи
системи ОПР на малих висотах контролюють лише зони аеродромів і не
постійно, а у визначені інтервали часу.
Тому, створення та утримання суцільного РЛП на малих висотах (з
верхньою межею до 3 км та нижньою - від 50-100 м) була і є найважливішим
та найбільш затратним завданням РТВ.
За теперішнього часу значимість забезпечення маловисотного (МВ)
РЛП зростає насамперед тому, що традиційні засоби повітряного нападу
(ЗПН) противника мають тенденцію до постійного вдосконалення, а саме до
збільшення радіусу та діапазону висот бойових дій, покращення
маневреності, штучного зменшення ефективної поверхні розсіювання,
опанування гіперзвукових швидкостей, збільшення боєкомплекту та засобів
радіоелектронної боротьби (РЕБ), значного підвищення ефективності
індивідуального захисту тощо. Крім того, слід враховувати бурхливий
розвиток та присутність на малих висотах малої авіації, як пілотованої (в
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більшості приватної), так і безпілотної (в більшості військового призначення),
зростання терористичних загроз і різного роду спроб незаконного
використання повітряного простору (у більшості випадків приватними
особами).
Як слідує з аналізу засобів повітряного нападу, однією з найбільших
загроз для військ та об’єктів є застосування противником маловисотних
цілей, таких як крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Вони мають
висоту польоту до 20-60 м, малу ЕПР – від 0,1 до 1,5 м2 та великий діапазон
швидкостей (до надзвукових та гіперзвукових). Бойові БпЛА щодалі будуть
малопомітними і маневреними, спроможними діяти на висотах від 25 до
40000 м у залежності від типажу.
Воєнно-науковий аналіз локальних війн і збройних конфліктів останніх
десятиріч, аналіз тенденцій та перспектив розвитку засобів радіоелектронної
протидії у передових країнах світу, дозволяють сформулювати такі висновки
щодо перспектив розвитку засобів радіоелектронної протидії у війнах
шостого, сьомого поколінь:
- розвиток засобів функціонального ураження (електромагнітної зброї)
радіоелектронних засобів;
- розвиток
інтегрованих
розвідувальних
перешкодово-вогневих
комплексів, що працюють у реальному масштабі часу в рамках реалізації на
полі бою концепції «електронно-вогневого ураження» в ході ведення
збройної боротьби;
- розвиток
програмно-комп’ютерної
зброї
для
руйнування
інформаційної інфраструктури новітніх телекомунікаційних мереж;
- розвиток комплексів РЕБ з роботизованими системами та засобами
озброєння.
- розвиток авіаційних засобів РЕБ, в тому числі літакових, вертольотних
засобів РЕБ та безпілотних літальних апаратів РЕБ.
- розвиток комплексів РЕБ з системами високоточної зброї, включаючи
комплекси радіо- та оптико-електронного подавлення систем та засобів
управління високоточною зброєю наземного, повітряного та морського
базування;
- розвиток комплексів радіоелектронного подавлення сучасних
радіоелектронних систем та засобів передачі інформації (систем
супутникового,
радіорелейного,
тропосферного,
стільникового
та
транкінгового зв’язку).
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Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОТОЧНОЇ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТРАЄКТОРНИХ
ВИМІРЮВАНЬ ЛЕТАЛЬНИХ АПАРАТІВ АВІАЦІЙНИХ, РАКЕТНИХ
ТА КОСМІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Аналіз відкритих джерел інформації свідчить про те, що за кордоном
проводяться активні роботи з пошуку нових технологій та засобів точного
позиціонування, визначення параметрів руху і навігації високодінамічних
об’єктів, включаючи засоби виведення і керування космічних апаратів (КА)
на заданих коло земних орбітах. Зокрема, існує сфера траєкторних
вимірювань під час проведення льотних випробувань і обробки автономних
систем управління високодінамічних літальних апаратів спеціального
призначення. Так, для обробки систем керування балістичних ракет
морського базування вводиться в дію корабельна система SATRACK, що
використовує сигнали GPS, які ретранслюються з борта об’єкта. Безпосереднє
використовування ГНСС-технологій та розміщення відповідних засобів на
борту об’єктів, що контролюються (КО), також є принципово можливим,
наприклад, використання ГНСС-приймачів на борту високодінамічних
об’єктів у складі систем керування польотом, інтегрованих із засобами
інерційної навігації, кореляційно-екстремальної або астронавігації. Слід
згадати й відносно новий напрямок в технологіях точного позиціонування, що
розвивається. Він реалізований у багатопозиційній наземній системі LOCATA
(Австралія, США), яка не використовує сигнали ГНСС.
В Україні в силу об’єктивних причин технології в галузі траєкторних
вимірювань не розвивались. На даний час виникає актуальність та потреба
створення ефективних високоточних засобів для визначення параметрів
траєкторій різних видів озброєнь та військової техніки в ході полігонних
випробувань, а також для перспективних КА України при їх виведенні та
навігації на коло земних орбітах, включаючи зони розривного навігаційного
поля ГНСС.
У зв’язку з цім існує завдання створення багатофункціональної системи
траєкторних вимірювань (БФСТВ) з максимально можливими точністними
характеристиками.
БФСТВ має бути призначена для отримання необхідних вимірювальних
параметрів траєкторій об’єктів із заданою точністю під час проведення
випробувань широкої номенклатури нових і модернізованих зразків
озброєння та військової техніки. Система повинна виконуватись в
мобільному наземному виконанні (з можливістю розміщення частини
багатоканальних станцій прийому та обробки сигналів на плавзасобах) для
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забезпечення траєкторних вимірювань при проведенні полігонних
випробувань.
БФСТВ повинна вирішувати такі завдання:
одночасне супроводження та високоточне вимірювання поточних
навігаційних параметрів руху не менше ніж 20-ти об’єктів різного типу, що
рухаються зі швидкостями від 0 до 3200 м/с на висоті польоту до 35000 м;
видачу у реальному масштабі часу оцінок параметрів руху (поточних
координат та складових вектору швидкості КО) одночасно для не менше ніж
20-ти об’єктів, що супроводжуються;
автоматизовану реєстрацію, накопичення, зберігання, обробку та
передачу вимірювальної інформації з прив’язкою (синхронізацією) до шкали
часу UTC або до шкали часу полігону;
відображення оперативної траєкторної інформації (у узгоджених із
замовником системах координат), як по груповим об'єктам (не менше ніж по
20 КО), так і по будь-якому одиночному КО, вибраному з сукупності
супроводжуваних БФСТВ в реальному масштабі часу та її документування;
індикацію виникнення нештатних ситуацій та сигналу виходу КО за
дозволені межі повітряного простору;
прийом, обробку та видачу телеметричної інформації з борта КО (склад
телеметричної інформації узгоджується із замовником);
можливість передачі отриманої інформації на автономні засоби
відображення та взаємодії.
Жаліло О.О., к.т.н., с.н.с.,
Дохов О.І., к.т.н., с.н.с.,
Яковченко О.І.
Харківський національний університет радіоелектроніки
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ
БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ ФАЗОВОЇ СИСТЕМИ ТРАЄКТОРНИХ
ВИМІРЮВАНЬ «ВЕГА-V» З ВИКОРИСТАННЯМ
GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ РЕФЕРЕНЦНИХ СТАНЦІЙ УКРАЇНИ
Представлені
результати
експериментальної
оцінки
точності
багатопозиційної фазової системи траєкторних вимірювань (БФСТВ) «ВегаV» , що призначена для проведення полігонних випробувань
високодинамічних літальних апаратів, а також для визначення параметрів
руху космічних апаратів.
Метою проведення експерименту було підтвердження працездатності
принципу побудови траєкторної системи і її точності шляхом моделювання з
використанням реальних GPS-спостережень заздалегідь обраної наземної
субмережі референцних станцій України. Ідея експерименту при відсутності
реального макету системи полягала у проведенні обробки реальних GPS308

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

спостережень одного-двох GPS-супутників (як об’єктів, параметри траєкторій
яких визначаються) з поточного робочого сузір'я, оцінки їх поточних
параметрів траєкторій та порівняння цих результатів з точними параметрами
руху цих супутників від міжнародної служби IGS.
Для досягнення поставленої мети була cтворена математична модель
спостережень БФСТВ та розроблені методи і алгоритми їх обробки,
включаючи надвисокоточну синхронізацію шкал часу рознесених у просторі
(на базових відстанях до ~1000 км) вимірювальних пунктів БФСТВ. В системі
програмування Matlab було створено прототип програмно-математичного
забезпечення обробки спостережень БФСТВ.
Оцінка реальної точності системи (з використанням спостережень
субмережі з одинадцяти GPS-станцій) показала досягнення наступної
точності траєкторних визначень космічних апаратів на висотах ~20 тис. км: у
далекомірно–інтерферометричному (запитному) режимі функціонування
БФСТВ СКП визначення поточних координат знаходилися у межах ~0,16–
0,45 м, СКП складових вектору швидкості знаходилися у межах ~0,7–1,0 см/с;
у інтерферометричному (беззапитному) режимі значення СКП визначення
поточних координат знаходилися у межах ~21–50 м.
Отримані експериментальні результати дозволили достовірно довести не
тільки принципову можливість реалізації БФСТВ, але й можливість
досягнення заявленої точності траєкторних визначень.
Жевтюк О.А., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ В РАМКАХ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
На даний час БпАК є одним з основних засобів отримання
розвідувальної інформації про противника.
Противник достатньо ефективно впроваджує заходи маскування
позицій, об’єктів, військової техніки, при цьому використовує природні та
штучні засоби маскування, що значно ускладнює виявлення та розпізнавання
об’єктів розвідки. Крім того, спостерігається інтенсивна робота засобів РЕБ
противника, що в ряді випадків значно ускладнює виконання польотного
завдання в наслідок придушення каналів прийому та передачі даних БпЛА.
В таких умовах значно зростає роль підготовки та досвіду екіпажу
(операторів). У ряді випадків виявлення об’єктів здійснюється по непрямим
ознакам: наявність накатаної колії в певних напрямках, сліди руху техніки у
напрямку лісних масивів, посадок, тощо.
До основних позитивних тенденцій за результатами застосування БпАК
в ході проведення операції об’єднаних сил (далі – ООС) слід віднести:
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отримання та накопичення досвіду застосування БпАК в умовах
реального ведення бойових дій, складної завадової обстановки, дії ворожої
притиповітряної оборони;
викриття позицій, місць зосередження техніки та особового складу
противника;
набуття можливості оперативного отримання інформації стосовно
можливих напрямків активізації дій противника;
набуття можливості контролю результатів застосування засобів
ураження по противнику та корегування їх дій;
підвищення досвіду та навичок розрахунків БпАК;
виявлення напрямків дії засобів РЕБ противника;
достатньо висока ефективність застосування БпАК класу тактичні –
поля бою, їх стійкість до впливу засобів ураження.
До основних загальних негативних факторів (недоліків) що виявлено за
результатами застосування БпАК в ході проведення ООС можна віднести:
схильність БпАК (каналу управління БпЛА) до впливу засобів РЕБ
противника;
відсутність автоматизованої системи управління військами (силами),
для надання розвідувальної інформації споживачу (штабам різного рівня) в
масштабі реального часу;
відсутність штатних крипто- та завадозахищених засобів зв’язку для
оперативної передачі інформації від оператора (дешифрувальника) БпАК до
штабу, в інтересах якого ведеться розвідка;
доцільно оснащення екіпажу БпАК засобами зв’язку із крипто- та
завадозахищеними каналами передачі даних;
акустична помітність БпЛА, при виконанні польотів на повітряну
розвідку;
недостатній рівень системи стабілізації цільового навантаження та
компенсації зсувів зображення;
відсутність програмно-апаратних засобів в системі управління БпЛА
стосовно компенсації траєкторії польоту по кутах крену, тангажу та
рисканню;
тривалий час обробки і надання розвідувальної інформації, як правило
по закінченню розвідувального польоту;
відсутність автомобілів підвищеної прохідності для перевезення
екіпажу, транспортування БпАК, можливості розгортання у ньому НСУ та
інших складових БпАК.
В цілому БпАК, які застосовуються в рамках проведення ООС (PD-1,
Лелека-100, А1-СМ “Фурія”, Spectator-M1, Sparrow) зарекомендували себе з
позитивної сторони та дозволяють виконувати завдання з ведення повітряної
розвідки вдень і вночі, в простих та складних метеоумовах, в умовах
завадової обстановки та дії протиповітряної оборони противника.
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Разом з тим, за результатами аналізу експлуатації зазначених БпАК у
бойовій обстановці та з метою підвищення ефективності їх застосування,
визначено ряд технічних пропозицій щодо подальшого удосконалення
безпілотної авіаційної техніки, які представлено у виступі.
Жевтюк О.А., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ
АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ В БОЙОВИХ УМОВАХ
За результатами експлуатації безпілотних авіаційних комплексів
(БпАК) у бойових умовах визначаються в цілому такі напрямки щодо їх
подальшого удосконалення:
оснащення цифровою завадозахищеною апаратурою каналів приймання
і передачі розвідувальної інформації та управління БпЛА, а також збільшення
ефективної дальності дії зазначеної приймально-передавальної апаратури;
комплексна інтеграція БпАК у єдину автоматизовану систему
управління військами (силами), з метою представлення розвідувальної
інформації споживачу (штабам різного рівня) в масштабі реального часу;
оснащення екіпажів БпАК цифровими крипто- та завадозахищеними
засобами зв’язку;
застосування нових аеродинамічних форм та профілів лопатей
пропелерів, нових силових установок БпЛА з метою зменшення акустичної
помітності БпЛА, при виконанні польотів на повітряну розвідку без втрат
потужності силової установки;
зменшення ефективної площі розсіювання та інфрачервоної помітності
БпЛА;
оснащення цільового навантаження системою стабілізації та
компенсації зсувів зображення;
доробка програмно-апаратних засобів систем управління БпЛА
стосовно компенсації еволюцій по кутах крену, тангажу та рисканню;
оснащення БпАК мобільним автоматизованим робочим містом
дешифрувальника, з метою зменшення часу обробки і представлення
розвідувальної інформації;
оснащення підрозділів що експлуатують БпАК автомобілями
підвищеної прохідності для перевезення екіпажу, транспортування БпАК,
можливості розгортання у ньому наземної системи управління,
автоматизованих робочих місць екіпажу та інших складових БпАК.
Врахувати представлені напрямки удосконалення БпАК необхідно при
виконанні відповідних дослідно-конструкторських робіт зі створення БпАК І
класу (шифри “Лелека-100”, “Горобець”, А1-СМ “Фурія”) та в рамках
СЕКЦІЯ 2 | 311

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

доробки за бюлетенями підприємства-виробника (БпАК, які прийняті на
озброєння Збройних Сил України - БпАК “Speсtator-M1”).
Животовський Р.М., к.т.н., старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ КАНАЛІВ БЕЗПІЛОТНИХ
АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Аналіз методів адаптивного прогнозування стану каналів управління та
передачі даних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) показав, що
перспективним напрямком оцінки каналів БпАК є оцінювання квантилі завад,
що змінюється, тому що вимірювання квантилі рівноцінно оцінці рівня пілотсигналу, що забезпечує задану ймовірність бітової помилки.
Системи, що засновані на вимірюванні квантилі, мають таку ж саму
обчислювальну складність що й традиційні системи з вимірюванням
потужності завад.
Разом з тим, існуючі методи та алгоритми оцінювання квантилі завад,
що змінюються, мають ряд недоліків, а саме:
велика дисперсія помилки оцінювання квантилі;
необхідність використання складних алгоритмів нелінійної фільтрації;
відсутність результатів математичного моделювання подібних систем
та результатів аналізу їх ефективності.
З цією метою пропонується провести розробку методу прогнозування
стану каналів управління та передачі даних безпілотних авіаційних
комплексів.
Основні етапи реалізації методу наступні:
введення вихідних даних;
фільтрація полів квантилів, шляхом їх порівняння з пороговим рівнем;
зменшення похибки дисперсії помилки, шляхом фільтрації по методу
Калмана, що виконує функцію фільтрації та інтерполяцію попередніх оцінок
квантилі;
розрахунок параметра канальних характеристик;
обчислення прямих та зворотніх рекурсій;
формування рішення щодо стану каналу та виведення вихідних даних.
Розроблений метод має меншу обчислювальну складність, а також
здатний функціонувати в умовах впливу завад з випадковими законами
розподілення. В даному методі оцінювання квантилі завад здійснюється за
допомогою представлення квантилі завад в частотно-часовому полі.
Проведене математичне моделювання свідчить про те, що використання
розробленого методу дозволить підвищити завадозахищеність каналів
управління і передачі даних безпілотних авіаційних комплексів на 13-18% за
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рахунок зменшення обчислювальної складності та підвищення точності
оцінювання.
Напрямком подальших досліджень слід вважати розробку методики
управління параметрами каналів безпілотних авіаційних комплексів
спеціального призначення.
Животовський Р.М., к.т.н. , старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
SEFDM В КАНАЛАХ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Постійне підвищення кількості інформації, що передається по каналам
управління та передачі даних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК)
вимагає пошуку нових технічних рішень для забезпечення заданого рівня
пропускної здатності.
В якості альтернативи технології ортогонального частотного
ущільнення з мультиплексуванням (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing - OFDM), з метою підвищення частотної ефективності каналів
управління та передачі даних БпАК пропонується використовувати
спектрально-ефективні сигнали з частотним ущільненням (Spectrally Efficient
Frequency Division Multiplexing – SEFDM).
Підвищення
спектральної
ефективності
SEFDM-сигнальних
конструкцій досягається за рахунок переходу до неортогонального
частотного ущільнення піднесучих частот.
Проте, аналіз SEFDM-сигнальних конструкцій виявив наступні
недоліки:
високий рівень міжсимвольної інтерференції в каналі;
вимогливість до системи синхронізації;
високий пік-фатор;
висока обчислювальна складність (експотенційна залежність від
кількості піднесучих частот та від об’єму канального алфавіту піднесучих);
низька завадозахищеність.
Аналіз завадозахищеності SEFDM-сигнальних конструкцій, проведений
шляхом імітаційного моделювання показав, що SEFDM-сигнальні конструкції
мають однакову завадозахищеність з одночастотними сигналами.
Технічно реалізувати перехід від OFDM-сигнальних конструкцій до
SEFDM-сигнальних конструкцій можливо шляхом оновлення програмного
забезпечення приймально-передавальних пристроїв, що у свою чергу не
вимагає значних фінансових витрат в умовах антитерористичної операції.
Це дозволить використовувати SEFDM-сигнальні конструкції в каналах
управління та передачі даних БпАК, що є актуальним в умовах дефіцити
СЕКЦІЯ 2 | 313

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

радіочастотного ресурсу. Реалізація SEFDM-сигнальних конструкцій
дозволить підвищити швидкість передачі інформації в каналах управління та
передачі даних БпАК в 2 рази при однаковій ширині смуги частот.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку методу
формування SEFDM-сигнальних конструкцій з помірною обчислювальною
складністю.
Животовський Р.М., к.т.н., старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ БПЛА В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ
Стрімке зростання ресурсів і швидкодії засобів обчислювальної техніки
дозволяє здійснювати планування і управління польотом безпілотними
літальними апаратами (БПЛА) з урахуванням критеріїв оптимальності по
точності його позиціонування і швидкодії в режимі реального часу. Досягти
цього можна за допомогою впровадження елементів штучного інтелекту в
системи управління БПЛА.
Тому пропонується розглянути концепцію інтелектуальної системи
автоматичного управління (САУ) БПЛА в поєднанні з автономною
інерціальною навігаційною системою на базі мікро електромеханічних
систем, функція якої полягає в обчисленні та обробки основної частини
масивів даних позиціювання в динамічному просторі. Такий підхід
використовує апроксимуючі можливості нейронної мережі.
Метою запропонованої системи є та чи інша зміна керованої величини,
тобто вихідної величини керованого об'єкта (навігаційної позиції
безпілотного літального апарату). У рамках такого керуючого впливу для
компенсації зовнішніх впливів, що змінюють необхідну величину
регульованої величини використовується вдосконалений метод підвищення
точності інерціальних датчиків на основі фільтрації Маджвіка. Із
використанням цього методу побудовано інтелектуальну систему
автоматичного управління польотом БПЛА в повному автономному режимі
без урахування глобальної системи навігації.
Мета управління полягає в забезпеченні перехідного процесу зміни
функції керуючого сигналу об’єктом (БПЛА), що задовольняє наступним
критеріям якості: відсутність перерегулювання; забезпечення заданої
величини статичної помилки в сталому режимі роботи динамічного об'єкта;
забезпечення заданого часу встановлення необхідного вихідного сигналу з
похибкою; забезпечення повного автономного польоту БПЛА без урахування
допоміжних глобальних систем позиціювання.
Запропонована САУ дозволяє апроксимувати швидкість обчислення
параметрів навігації, мінімізує вимоги щодо масогабаритних характеристик
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БПЛА, значно скорочує час та витрати на проектування, що в свою чергу
знижує вимоги щодо необхідного бортового обладнання, в цілому
ефективність таких систем управління підвищилась до 20% (час прийняття
рішення та точність позиціювання).
Животовський Р.М., к.т.н. , старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПЕРЕДАЧІ
ДИСКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В КАНАЛАХ З ЗАВМИРАННЯМИ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Аналіз класичних положень теорії передачі дискретних повідомлень
(ТПДС) викладених в роботах Шенона К., Зюко А.Г., Фінка Л. М. та інш. при
наявності завмирань на фізичному рівні каналів безпілотних авіаційних
комплексі (БпАК) має обмеження в використанні. Теоретичні протиріччя
викликані невідповідностями прийнятої одномірної ймовірнісної моделі. Така
модель не враховує динаміки випадкового процесу завмирань, таких його
характеристик, як автокореляційна функція і тривалість інтервалу кореляції, а
також інших центральних і початкових моментів випадкового процесу.
При усередненні по одномірній ймовірнісній мірі використовується
умова так званої “локальної стаціонарності”, коли рівень сигналу (або
коефіцієнт передачі каналу) зберігається незмінним протягом деякого
інтервалу часу. На іншому інтервалі знову канал вважається постійним, але,
може бути, з іншими характеристиками.
Для вирішення теоретичних протиріч пропонується ввести два
показника якості зв’язку в каналі із завмираннями: ймовірність правильного
прийому повідомлення кінцевої тривалості та ймовірність зв'язку кінцевої
тривалості без обривів.
Перший показник є загальним показником якості (зв’язку) передачі
інформації, а другий - показником якості каналу на сеансі зв’язку кінцевої
тривалості. Імовірність зв’язку без обривів на кінцевому інтервалі часу
демонструє ймовірність того, що протягом цього часу рівень сигналу не стає
нижче заданого порогового значення.
Використання пропонованого показника якості зв'язку в каналі із
завмираннями дозволяє наступне:
- без штучної втрати пропускної здатності каналу забезпечити з
високою точністю підтримання необхідної якості каналу в поточному
(реальному) часі;
- прогнозувати ймовірність правильного прийому повідомлення при
використанні необхідних заходів встановлення режимів передачі дискретних
повідомлень.
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Представлені в доповіді показники якості каналів БпАК з завмираннями
застосовуються при виявленні і розрізненні сигналів на фоні шумів, при
проведенні розрахунку завадозахищеності та надійності зв’язку та при оцінці
характеристик поширення радіохвиль.
Завадський Д.С.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ФОРМУВАННЯ ДІАГРАМИ НАПРАВЛЕНОСТІ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ
РЛС МЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ НА ОСНОВІ
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РЕГУЛЮВАННЯ АМПЛІТУД
ЗБУДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ
Вітчизняні виробники успішно працюють над створенням нових
твердотільних цифрових РЛС метрового діапазону хвиль. Характерно, що
антенні системи (АС) нових РЛС будуються як фазовані антенні решітки
(ФАР), окремі елементи яких представляють собою антени типу “хвильовий
канал” (ХК). Задача розрахунку діаграми направленості таких АС може бути
зведена до рішення системи інтегрально-диференційних рівнянь відносно
струмів полів випромінювачів.
Антена зазначеного типу представляється у вигляді структурної моделі,
що складається з N стовбців та P строк антен типу хвильовий канал. Робиться
припущення щодо: закону зміни закону струму вздовж активного вібратора,
синфазності симетричних вібраторів, а також щодо амплітуди струмі.
Під час моделювання результуючої діаграми направленості враховується
вплив рефлектора, директора, а також горизонтальна і вертикальна структура
решітки. Задавши необхідні умови розподілу поля у дальній зоні,
визначається вигляд діаграми направленості для різного складу і різних
співвідношень параметрів антенної решітки. Для одержання більш
адекватних результатів до моделі випромінювання вводиться вплив земної
поверхні, який враховується додатковим множником.
У доповіді представлені результати багатофакторного моделювання
вигляду діаграми направленості антенної решітки. Представлені результати
вирішення задачі мінімізації рівня бічних пелюсток діаграми направленості.
Обґрунтовуються умови взаємної компенсації максимумів окремих елементів
антенної решітки. Наведені результати моделювання діаграми направленості
антенної решітки за умови мінімізації рівня бокових пелюсток при
регулюванні амплітудою струмів лише крайніх стовбців решітки.
Результати проведених досліджень свідчать про можливість зменшення
рівня бічних пелюсток у зразках антенних решіток з регулюванням амплітуди
порівняно з синфазним рівноамплітудним збудженням.
На відміну від існуючих, у запропонованій методиці значно спрощено
послідовність розрахунку діаграми направленості антен типу ХК з трьома
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напівхвильовими вібраторами та відповідно і всієї АС. Продемонстрована
можливість створення діаграми направленості зі зменшеним рівнем бокових
пелюсток за рахунок регулювання амплітуди збудження однієї крайньої пари
зовнішніх елементів антенної решітки, що може бути використано для
зменшення випромінювання в будь-якому необхідному напрямку, тобто при
реалізації адаптивних властивостей антенної решітки.
Залевський Г.С., д.т.н., с.н.с.,
Сухаревський О.І., д.т.н., проф.,
Борисенко О.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Кукобко С.В., к.т.н., с.н.с.
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації ОВТ
ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ РЕЗОНАНСНИХ РОЗМІРІВ
Радіолокаційний сигнал, відбитий маловисотною ціллю спостерігається
на фоні потужного електромагнітного відгуку від поверхні землі (моря), що
ускладнює виявлення і супроводження зазначеної цілі. Застосування
широкосмугових (надширокосмугових) зондувальних сигналів дозволяє
компенсувати провали у діаграмі спрямованості антени, зумовлені
інтерференцією прямого і відбитого від поверхні землі сигналів, а також
розділяти два зазначені сигнали.
Крім того для кращого виділення сигналів, відбитих такими
малоконтрастними і маловисотними цілями як крилаті ракети та безпілотні
літальні апарати на фоні потужного відбиття від земної (морської) поверхні
доцільно використовувати зондувальні сигнали метрового діапазону, які
відповідають резонансній області довжин хвиль по відношенню до розмірів
цілей, що розглядаються.
Для чисельного моделювання характеристик радіолокаційного
розсіювання резонансних цілей можуть бути застосованими методи, засновані
на розв'язанні інтегральних рівнянь, які відносяться до класу точних методів і
мають ряд переваг у порівнянні з іншими відомими чисельними алгоритмами
у випадку, що розглядається. Авторами доповіді розроблено метод
розрахунку характеристик радіолокаційного розсіювання ідеально провідних
резонансних об'єктів складної форми, заснований на розв'язанні
інтегрального рівняння магнітного поля. Зазначений метод дозволяє
враховувати електромагнітну взаємодію повітряного об’єкту і межі поділу
двох діелектричних середовищ (“повітря – земля” або “повітря – море”).
У доповіді обговорюються особливості розробленого алгоритму.
Демонструються результати моделювання сигналів, відбитих крилатою
ракетою над дисперсійною землею із загасанням при надщирокополосному
СЕКЦІЯ 2 | 317

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

опромінюванні. Проводиться аналіз взаємодії прямого і перевідбитого
підстилаючою поверхнею сигналів для різних ракурсів опромінення і різниць
ходу розглянутих сигналів.
Результати математичного моделювання, наведені у доповіді та інші
дані, щодо дозволяє отримувати розроблений метод, можуть бути
застосованими при розробці алгоритмів виявлення і супроводження крилатих
ракет та безпілотних літальних апаратів на фоні підстилаючої поверхні.
Зірка А.Л., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПАСИВНОЇ
РАДІОЛОКАЦІЇ У СКЛАДІ УГРУПОВАНЬ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ
ОБОРОНІ
В сучасних умовах ведення військових конфліктів радіотехнічні
підрозділи Повітряних Сил вимушені виконувати завдання в умовах
постановки різного роду завад, застосування противником повітряних засобів
з
мінімальними ефективними площами розсіювання,
а
також
протирадіолокаційних авіаційних засобів ураження. Таке положення
призводить до зниження ефективності наявних засобів висвітлення повітряної
обстановки та цілевказання ударним компонентам проти-повітряної оборони .
За таких умов виникає потреба у нарощуванні сил та засобів
радіотехнічної компоненти щодо забезпечення надійного стійкого
радіолокаційного поля у визначених напрямках та районах. При цьому,
відомо декілька напрямів нарощування таких спроможностей, а саме:
концентрація сил та засобів; побудова багатоешелонованого та комбінованого
угруповання РТВ, у тому числі із залученням пасивних засобів локації для
висвітлення повітряної обстановки.
Далі у доповіді пропонується розглянути сучасні та перспективні
засоби пасивної локації, визначити їх переваги та недоліки у порівнянні із
засобами активної локації.
Пасивна радіолокація – радіолокація об’єкту за його власним
випроміненням. При цьому, відсутність випромінення зондуючого сигналу
підвищує скритність роботи, істотно ускладнює виявлення пасивних
радіолокаційних станцій (РЛС) та створення для них завад.
З іншого боку, на відміну від активної, пасивна радіолокація не
дозволяє визначити дальність об’єкту, що локується за даними прийому
сигналів тільки в одному приймальному пункті. Для повного виявлення
координат об’єкта необхідно сумісне використання декількох РЛС
рознесених на деяку (відому) відстань. При цьому, вибір способу виявлення
координат радіовипромінюючих об’єктів за допомогою пасивної радіолокації
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здійснюється у відповідності до визначених завдань та очікуваних
характеристик конкретного зразка.
Дальність дії пасивних РЛС при різко контрастних об’єктах може
перевершувати дальність дії активних (випромінювальних) РЛС. Точність
вимірювання кутових координат пасивними і активними РЛС приблизно
однакові, точність визначення дальності у пасивних РЛС, як правило нижча.
Далі у доповіді наведено аналіз ТТХ існуючих та перспективних
пасивних РЛС, стан та перспективи їх розробки на території України.
Зірка М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДО ПИТАНЬ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ
ПРОВЕДЕНІ ДКР ЗІ СТВОРЕННЯ (МОДЕРНІЗАЦІЇ) ЗРАЗКІВ ОВТ
З досвіду останніх років спостерігаються такі випадки, як відкриття та
фінансування ДКР з розробки ОВТ без достатнього рівня обґрунтованості
можливості її реалізації, що стає одним з основних ризикоутворюючих
факторів при реалізації проектів. Це обумовлюється багатьма факторами.
Наприклад, на теперішній час достатньо показовим є – прагнення імовірного
виконавця за будь-яких обставин отримати замовлення або навпаки, при
наявній потребі у відповідному зразку відсутність достатніх альтернатив
щодо вибору головного виконавця проекту.
За результатами виконання кожного етапу ДКР повинно бути прийнято
відповідне управлінське рішення про продовження роботи, перехід до
виконання наступного етапу. Фактично це реалізується на теперішній час
укладанням державного контракту або угоди (додаткової угоди), що
укладається між замовником та виконавцем практично на кожний наступний
етап ДКР.
З метою оптимізації підтримки прийняття зазначених вище рішень, у
відповідності до сучасних вимог нормативних документів, а саме
ДСТУ В-П 15.203-2017 на кожному етапі виконання ДКР здійснюється
оцінка ризиків виконання проекту, складаються відповідні плани та звіти.
Ризики, що можуть виникати у визначені ТТВ на основі заданих ОТВ
або неправильна оцінка проектного (технічного) рішення (ПР) на етапі
загального проектування (ранні етапи) практично непоправна на наступних
етапах, або несуть за собою значні додаткові матеріальні та часові витрати.
Оскільки в наступні етапи розробки залучені звичайно значні засоби та
ресурси, що значно ускладнює зворотній зв'язок і істотно підвищує наслідки
помилок етапу загального (попереднього) проектування.
Таким чином, за останні 10 років було проаналізовано 240 ДКР за
такими показниками як: причина закриття/припинення роботи, на якому етапі
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призупинено/припинена робота та фінансові витрати.
В результаті чого більш детально у даній роботі зупинилися на етапах
завершення/припинення ДКР та отримано наступну інформацію:
на етапі виготовлення дослівного зразка та проведення попередніх
випробувань припинено/призупинено - 62% від загальної кількості ДКР;
на етапі розробки РКД для виготовлення дослідного зразка - 17% від
загальної кількості ДКР;
на етапі проведення державних випробувань - 9% від загальної
кількості ДКР;
на етапі розробка технічного проекту - 8% від загальної кількості ДКР;
на етапі розробки ескізного проекту - 2% від загальної кількості ДКР.
Таким чином, розробка методики оцінки технічних ризиків є
актуальною задачею на ранніх етапах виконання НДДКР. Завдяки якій
знизяться фінансові витрати та час у випадку негативного результату
виконання ДКР.
Зірка А.Л., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ В
УМОВАХ ПРОТИДІЇ ПРОТИВНИКА
Досвід здійснення повітряної розвідки за допомогою безпілотних
авіаційних комплексів (БпАК) в зоні ведення бойових дій на сході України
продемонстрував активні дії противника щодо заходів маскування позицій,
об’єктів, військової техніки, при цьому використовуються природні та штучні
засоби, що значно ускладнює виявлення та розпізнавання об’єктів розвідки.
На окремих напрямках спостерігається інтенсивна робота сучасних
засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, що в ряді випадків
значно ускладнює або унеможливлює виконання польотного завдання (в
першу чергу із здійсненням передачі інформації у реальному масштабі часу)
Відомі способи боротьби з авіацією противника, у тому числі
безпілотною, передбачають основні принципи:
знищення літального апарату (ЛА) у повітрі;
знищення ЛА на землі (на аеродромі базування, під час
транспортування та інш.
протидія за рахунок: маскування об’єктів; постановки перешкод у
різних діапазонах хвиль, як засобам пошуку, виявлення та прицілювання, та і
безпосередньо авіаційним засобам ураження; втручання у систему управління
та систему орієнтування.
За досвідом застосування БпАК в зоні проведення АТО констатовано їх
низьку стійкість до впливу засобів РЕБ противника. Таке положення,
останнім часом, значно ускладнює виконання повітряної розвідки позицій та
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об’єктів противника із оперативною передачею отриманої інформації з борту
БпЛА в реальному масштабі часу.
Враховуючи зазначене, далі у доповіді проведення аналізу тактикотехнічних характеристик (ТТХ) існуючих засобів РЕБ противника та
розглянуто практичні рекомендацій щодо можливих шляхів підвищення
завадозахищеності каналів управління БпАК.
Зірка М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ
АВІАЦІЙНИХ НЕКЕРОВАНИХ РАКЕТ КЛАСУ ПОВІТРЯ-ПОВЕРХНЯ
Некеровані авіаційні ракети (НАР) залишаються одним з ефективних
засобів ураження наземних цілей. Проте на теперішній час наявний парк НАР
типів С-5, С-8 в наслідок значних термінів їх зберігання оцінюється як
критичний. З метою оновлення наявного парку НАР була проведена ДКР з
розробки вітчизняної НАР типу РС-80.
В ході підготовки та організації державних випробувань виробу РС-80,
зокрема при розробці програми та методик випробувань виникало ряд
проблемних питань організаційно-технічного характеру. Так, неоднозначним,
з точки зору шляхів вирішення стало питання об’єму випробувань. В наслідок
дуже широкої номенклатури літальних апаратів у складі комплексів
озброєння яких передбачалась застосування НАР типу РС-80 всебічна оцінка
виробів, у тому числі, безпека застосування, потребувала залучення значного
матеріально-технічного та часового ресурсу. За таких умов виникла
необхідність у науково-технічному обґрунтуванні деяких управлінських
рішень стосовно оптимізації порядку проведення випробувань, а також їх
поділу на декілька окремих етапів.
Випробування проводились на підставі «Програми державних випробувань
дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм», затвердженої
директором Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та
військової техніки Міністерства оборони України.
Вибір методів та умов випробувань було обумовлено перевіркою
характеристик, які визначені в ТТЗ на ДКР.
Для отримання необхідних значень параметрів та показників було застосовано
наступні методи випробувань:
моделювання - для оцінки надійності спрацювання елементів виробу на етапах
функціонування;
натурні стендові випробування – для отримання показників надійності, безпеки
функціонування;
льотні випробування – для отримання кількісних та якісних показників бойової
ефективності.
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Далі у доповіді більш детально наведено методичні особливості
проведених випробувань виробу РС-80.
Зубарєв О.В., к.т.н., с.н.с.,
Єфімов І.Л.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОБЛЕМИ ОСНАЩЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ
Досвід провідних держав показує, що одним з головних завдань
військово-технічної політики (ВТП) держави щодо забезпечення національної
безпеки, у тому числі і оборони, є формування довгострокових планів та
програм з розробки і закупівлі авіаційних систем (літаків, вертольотів,
крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів тощо) та пошуку ресурсів для
цього. Також згідно з прогнозами щодо воєнних загроз для держав та
можливостей їх зменшення, роль авіаційних систем у ЗС буде збільшуватись.
Також важно підкреслити, що провідними країнами (США, КНР, Францією,
РФ тощо) розробляється гіперзвукове та інші види нетрадиційного озброєння.
В рамках нової ВТП для обґрунтування закупівлі для ЗС України
авіаційних комплексів актуальним є питання розробки методичних підходів
щодо аналізу перспектив їх розвитку та обґрунтування закупівлі таких
комплексів для ЗС України на основі теорії управління ризиками в умовах
обмежених ресурсів. Для цього необхідно здійснити такі заходи:
розробка оперативно-стратегічних вимог до перспективних авіаційних
комплексів, які необхідні мати на озброєнні Повітряних Сил (ПС), виходячи з
потреб, що визначаються Генеральним штабом;
попередні оцінки вартості необхідних перспективних авіаційних
комплексів з визначеними оперативно-стратегічними вимогами до них та
ризиків їх отримання, з врахуванням необхідної інфраструктури для їх
експлуатації, підготовки фахівців, необхідного озброєння та іншого
устаткування, що будуть поставлені у встановленні терміни;
попередні оцінки з можливостями визначення необхідних фінансових
ресурсів та ризиків їх отримання із залученням як Міністерства оборони
України, інших міністерств, так й Ради безпеки і оборони та Верховної Ради
України;
розробка відповідними установами варіантів стратегій придбання
необхідних авіаційних комплексів на внутрішньому або зовнішніх ринках з
урахуванням перспектив розвитку вітчизняного обороно-промислового
комплексу (ОПК) та наявних авіаційних технологій в Україні, включаючи
питання організації та проведення тендерів, підготовки пропозицій до
можливих постачальників необхідних авіаційних комплексів, а також
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визначення організацій для ведення переговорів з ними (Міністерство
оборони України та інші уповноважені органи КМУ);
опрацювання таких варіантів закупівлі необхідних авіаційних
комплексів за кордоном, які б сприяли розвитку української економіки, з
врахуванням відповідних ризиків від реалізації таких закупівель.
Так як придбання необхідних авіаційних комплексів для ПС є дуже
актуальним, то доцільно це питання проаналізувати при проведенні
оборонного огляду та огляду ОПК відповідно до Закону України «Про
національну безпеку України», що прийнятий Верховною Радою та введений
в дію Президентом України у 2018 році. Також важливим питанням при
придбанні необхідних авіаційних комплексів для ПС стане порядок взаємодії
центральних органів виконавчої влади для вирішення вищезазначених
питань.
Очевидно, що ефективна реалізація поставлених завдань можлива лише
шляхом використання методології програмно-цільового планування розвитку
ОВТ, яка повинна врахувати можливості сучасних засобів обробки вихідних
даних й тим самим впливати на процеси утворення відповідного
інформаційного простору.
Зубарев О.В., к.т.н., с.н.с
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Рощупкін Є.С., к.т.н, с.н.с.
Харківський Національний Університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ РУХУ ПОВІТРЯНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ
ОБ'ЄДНАННІ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕЗАЛЕЖНИХ ПЕРВИННИХ
ВИМІРЮВАНЬ В АКТИВНІЙ БАГАТОПОЗИЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
РАДІОЛОКАЦІЇ
Ідея інтеграції систем радіолокації різних відомств витікає з прийнятих
Кабінетом Міністрів України Розпорядження і Постанови про “Державної
інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухливими
об'єктами (зв'язок, навігація спостереження)”.
Використання інформації єдиного поля радіолокації дозволить
забезпечити:
– однозначне розуміння повітряної обстановки в центрах управління
повітряного руху і на пунктах управління видів Збройних Сил;
– виключити територіальне дублювання відомчих інформаційних
систем;
– забезпечити спільне використання радіоелектронних засобів;
– скоротити типаж і уніфікувати засоби радіолокації, комплекси засобів
автоматизації і зв'язку.
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У літературі, присвяченій сумісній обробці радіолокаційної інформації
(РЛІ) від декількох активних радіолокаційних станцій (РЛС), питання
визначення параметрів руху повітряного об'єкту (ПО) в єдиній прямокутній
системі координат (ЄПСК) при обробці сигналів, що отримуються
некогерентною системою з несинхронним оглядом простору від декількох
нерівноточних джерел з різним темпом оновлення інформації, освітлені
недостатньо повно. У деяких роботах вивчалися питання обробки РЛІ від
декількох нерівноточних РЛС на загальному приймальному пункті, проте
несинхронне її надходження, оцінка параметрів руху ПО і помилки їх
вимірювання в ЄПСК розглянуті не були.
У доповіді наведений отриманий алгоритм визначення параметрів руху
повітряного об’єкта в єдиній прямокутній системі координат, що враховує
статистичні характеристики помилок вимірювання його сферичних координат
окремими радіолокаційними станціями і змінний темп оновлення інформації
в некогерентній системі з несинхронним оглядом простору.
Значення поточних оцінок параметрів руху повітряного об’єкта і
числових характеристик помилок їх вимірювання надалі доцільно
використовувати як апріорні дані при фільтрації параметрів руху повітряного
об’єкта в системі з несинхронним оглядом простору і змінним темпом
оновлення інформації від декількох нерівноточних джерел.
Отримані результати можуть бути використані в існуючих і
перспективних
системах
обробки
радіолокаційної
інформації
і
автоматизованих системах управління при визначенні параметрів руху
повітряних об’єктів.
Зуєв П.П., к.т.н.
Повітряні Сили Збройних Сил України
Лабунець В.О.
Генеральний штаб Збройних Сил України
СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ
КОНТРОЛЮ ЗА ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
Результати військових конфліктів у світі та проведення Операції
об’єднаних сил на сході України довели збільшення можливості сил і засобів
повітряного нападу противника (пілотованих і безпілотних засобів) щодо
ураження важливих об’єктів (військових і цивільних). Отже, підвищилась
роль радіоелектронної апаратури (РЕА) за контролем повітряного руху з
метою своєчасного та достовірного розпізнавання повітряної ситуації
черговими силами повітряного командування у секторі прикриття
повітряного простору. Це, в свою чергу, висуває нові вимоги до достовірності
та оперативності діагностування технічного стану РЕА за контролем
повітряного руху.
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Досвід експлуатації складних технічних систем, у першу чергу систем
(комплексів) та зразків озброєння, показав, що застосування традиційних
засобів діагностування РЕА вимагає великих витрат часу та праці
висококваліфікованих фахівців. Це збільшує тривалість діагностування РЕА
та значно збільшує вартість їх експлуатації. Ефективним шляхом вирішення
цієї задачі є автоматизація процесів діагностування технічного стану РЕА за
контролем повітряного руху.
Показано у доповіді, що основні принципи створення сучасних систем
діагностування технічного стану РЕА за контролем повітряного руху є:
– модульність конструктивного виконання та програмного
забезпечення;
– забезпечення сумісності окремих модулів у складі системи;
– автоматизація процесів управління вимірюваннями параметрів РЕА,
перевірка їх значень і проведення діагностики;
–
застосування стандартних інтерфейсів для забезпечення
взаємозв‘язків і узгодженої роботи усіх складових частин та окремих модулів
у складі системи;
– забезпечення потрібної точності вимірювання параметрів
(характеристик) РЕА;
– застосування автоматизованого (автоматичного) тестового контролю
працездатності діагностичних каналів системи.
Створення на основі сучасних інформаційно-вимірювальних приладів
системи діагностування технічного стану РЕА за контролем повітряного руху
забезпечить суттєве скорочення чисельності як парку засобів вимірювання,
так і необхідного особового складу для їх експлуатації та обслуговування.
Застосування запропонованої системи діагностування технічного стану
РЕА дозволить підвищити якість контролю повітряного руху.
Івахненко Т.О., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
В структурі процесу створення автоматизованих систем управління
(АСУ) відокремлюється концептуальна стадія (перед проектна стадія –
дослідження і обґрунтування розробки) і стадія розробки (виконання
дослідно-конструкторської роботи (ДКР).
Концептуальна стадія спрямована на обґрунтування необхідності
створення (модернізації) АСУ а також на аналіз всіх рівнів вимог, що
пред’являють до АСУ.
Фактично на даній стадії дається відповідь на питання про те, що
повинна робити майбутня система. При цьому визначаються:
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архітектура системи, її функції, зовнішні умови її функціонування,
розподіл апаратної і програмної частини;
інтерфейси і розподіл функцій між людиною і системою;
вимоги до програмного і інформаційного компонентам системи,
необхідні апаратні ресурси, вимоги до бази даних, фізичні характеристики
компонентів системи, їх інтерфейси;
обмеження в процесі розробки (директивні строки завершення окремих
етапів, наявні ресурси, організаційні процедури і заходи, що забезпечують
захист інформації, і т.п.).
Всі вимоги, що висуваються до АСУ, можуть бути представлені двома
категоріями. Це загальні вимоги, що висуваються до будь якої АСУ
незалежно від її масштабу, предметної частини, функцій, що автоматизуються
і інших характеристик. Другу категорію складають часні (специфічні) вимоги,
що висуваються до АСУ конкретного призначення і характерні тільки до цієї
системи.
Всі обов’язкові до виконання часні вимоги даної АСУ повинні бути
зафіксовані в тактико-технічному завданні (ТТЗ) на розробку (модернізацію)
системи.
ТТЗ на виконання ДКР – важливий документ в якому визначаються
мета створення і призначення АСУ, а також наводяться визначені до неї
тактико-технічні і інші вимоги та інші данні.
В залежності від стану існуючої АСУ і мети, що вимагаються
замовником, ТТЗ може бути орієнтовано на наступні види діяльності:
розробка АСУ, її розвиток, модернізація АСУ.
ТТЗ на розробку АСУ складається у випадку коли існуюча система
функціонує без застосування сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій, відсутня необхідна інформаційна інфраструктура, що відповідає
новим вимогам і т.п. В такій ситуації ТТЗ повинно включати найбільш
широкий перелік вимог до всіх компонентів і елементів АСУ, обґрунтовану
черговість вводу в дію компонентів, автоматизуючих функції, а також
детальний перелік заходів до вводу в дію нової АСУ в цілому.
ТТЗ на розвиток АСУ складається за умови вдалої експлуатації раніше
створеної системи і зацікавленості замовника в розширенні спектру
автоматизованих функцій. Інформаційна інфраструктура (враховуючи
комп’ютерне устаткування і засоби передачі даних) достатньо розвинена і має
резерв обчислювальних потужностей, які можуть бути задіяні для реалізації
додаткових функцій обробки інформації. В такому випадку особливу увагу в
ТТЗ приділяють інтеграції нових рішень у вже існуючу АСУ і ефективному
використанню наявного устаткування.
ТТЗ на модернізацію АСУ складається у випадку морального і
фізичного старіння раніш експлуатованих функцій. Такі фактори як, суттєва
зміна алгоритмічної бази виконання автоматизованих функцій, необхідність
переходу на інше
програмне або технічне забезпечення, прагнення
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використати більш сучасні інформаційні і комунікаційні технології під час
збереження переліку функцій обробки інформації, що виконуються і т.п.
призводять до необхідності заміни всіх або декількох компонентів
інформаційної інфраструктури АСУ при збережені працездатності системи.
Головна ціль модернізації АСУ – продовження строку її експлуатації і
відновлення працездатності системи за рахунок заміни елементів, що стали
непридатними на нові або більш досконалі.
Модернізація АСУ частіш за все проводиться одночасно з розвитком
системи в цілому. Обидва заходи ініціюються замовником, що зацікавлений в
розширенні і вдосконаленні можливостей АСУ. З цієї причини «чиста»
модернізація АСУ розглядається як необхідний але недостатній спосіб
підтримання працездатності АСУ і підвищення ефективності її
функціонування.
Після прийняття рішення щодо виду діяльності АСУ, оформлений у
встановленому порядку проект ТТЗ дозволяє перейти в стадію виконання
дослідно-конструкторської роботи по створенню АСУ.
Затверджене ТТЗ відкриває можливість заключення договору на
створення АСУ між замовником і виконавцем.
Івахненко Т.О., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Хмелевська О.О., к.т.н., с.н.с
Харківський національний університет ПС ім. І. Кожедуба
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БОРОТЬБІ З КРИЛАТИМИ І БАЛІСТИЧНИМИ
РАКЕТАМИ
Характерними властивостями крилатих і балістичних ракет (КР і БР) є
високі швидкості, маневреність, скритність, застосування в широкому секторі
висот.
Протидію таким ракетам слід організовувати використовуючи авіаційні,
ракетні і інформаційні засоби. При цьому основну роль у відбитті нальоту
грають зенітні ракетні комплекси. Фактор часу, високі швидкості КР і БР,
швидкоплинність атаки пред'являють якісно нові вимоги до точності
наведення зенітних керованих ракет (ЗКР). Традиційне аеродинамічне
управління недостатньо ефективне для боротьби з сучасними засобами
повітряного нападу.
Високоточне наведення на ціль як найкраще забезпечується при
використанні комбінованих методів системи управління ЗКР, коли на
початковій і середній ділянках польоту використовується завадостійка
система, а на кінцевій ділянці – головка самонаведення (ГСН). При
мінімальній участі наземних засобів зенітного ракетного комплексу.
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Крім того ЗКР повинна переносити значні перевантаження за дуже
короткий час (близько декількох десятків мілісекунд). Такі вимоги у
більшості випадків не можна виконати за допомогою аеродинамічних засобів
управління польотом. Виникає потреба в застосуванні більш швидких
газодинамічних способів створення керуючих сил і моментів. На сучасних
ракетах успішно себе зарекомендували газові рулі, дефлектори, різного роду
щитки, що працюють в струмені основного двигуна. А також, спеціальні
керуючі рухові установки, струйні і інші газодинамічні пристрої, не пов’язані
з маршевим двигуном. Дуже перспективними можуть виявитися двигуни
поперечного управління, що розташовуються поблизу центру мас для
усунення помилки наведення на кінцевій ділянці польоту ЗКР.
Крім того ЗКР повинна мати високі маневрені можливості. Без цього не
можна реалізувати точне наведення. Якщо для сучасних ракет максимальне
нормальне перевантаження знаходиться в діапазоні 20-25 одиниць, то для
перспективних ракет з урахуванням зростаючих маневрених можливостей
цілей потрібне перевантаження може зрости в 2-3 рази. Це, у свою чергу,
спричинить застосування нових матеріалів, нових конструкцій і нових
технологій їх виготовлення.
Отже до принципово нових ключових технологій, що визначають
вигляд сучасних ЗКР, можуть бути віднесені:
відмова від напівактивного радіолокаційного самонаведения і перехід
до способу управління, що поєднує інерційне наведення з радіокорекцією на
початковій ділянці польоту і активне радіолокаційне самонаведення в
короткому діапазоні довжин хвиль на кінцевому відрізку польоту ЗКР;
використання поперечного газодинамічного способу управління ЗКР
для скорочення часу реакції ракети і, як наслідок, реалізації точного
наведення, аж до прямого влучення на завершальній фазі самонаведення.
Перехід на інерційно-командний спосіб наведення на початковій
ділянці прольоту і активну радіолокацію самонаведення збільшує кількість
вражених цілей, оскільки в цьому випадку відпадає необхідність безперервної
передачі команд управління або підсвічування цілі до моменту зустрічі з нею
ракети. Коротший діапазон хвиль (0,8-2,0 см замість 3-5 см) збільшує
точність самонаведення при одночасному зниженні діаметру антени ГСН, а
отже, і діаметру ракети.
Використання для управління на завершальній фазі самонаведення
(приблизно за 1-2 с до точки зустрічі) газодинамічного способу створення
керуючих сил і моментів дозволяє зменшити час реакції ЗКР (час виходу на
необхідне перевантаження), особливо на великих висотах, в 10-15 разів і в
результаті цього отримати високу точність при ураженні цілі.
Завдяки введенню режиму надманевреності у поєднанні зі збільшенням
інформаційної точності, що забезпечується активною радіолокаційною ГСН,
надається можливість створення відносно малогабаритної ЗКР з ефективною
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поразкою тактичних і оперативно-тактичних балістичних ракет,
протикорабельних ракет, крилатих ракет авіаційного і наземного базування.
На вказаних ключових технологіях побудовані такі перспективні ЗКР
середньої дальності 9М96 (Росія), ERINT (США), ASTER (Франція, Італія).
Камалтинов Г.Г., к.т.н., с.н.с.,
Тютюнник В.О., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ АНТЕННИХ
РЕШІТОК В РЛС ВИЯВЛЕННЯ ПОВІТРЯНИХ
ТА НАДВОДНИХ ЦІЛЕЙ
Характерною тенденцією розвитку сучасних радіолокаційних станцій
(РЛС) та систем є перехід к антенним решіткам з цифровим формуванням
діаграми направленості антен (ДНА).
РЛС можуть створюватися як з механічним обертанням антенної
системи, так і з круговим електронним скануванням простору.
Забезпечення кругового електронного сканування ДНА за азимутом без
використання механічного обертання можливо за допомогою випуклих
вісесиметричних антенних решіток. Такі антенні решітки можуть будуватися
або із системи лінійних решіток, які розташовуються на циліндрі та інших
лінійчатих поверхнях, або плоских решіток, які розташовуються на гранях
випуклих багатогранників. Випуклі антенні решітки також можуть бути
побудовані у вигляді системи кільцевих випромінювачів, які розташовуються
на сферичній або інших поверхнях обертання.
Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку РЛС виявлення
повітряних та надводних цілей є використання кільцевих нерухомих
цифрових антенних решіток (ЦАР), які відкривають широкі можливості щодо
адаптивного формування діаграми направленості антен та адаптації зони
огляду РЛС до поточної обстановки. Відсутність механічного обертання
антени підвищує надійність РЛС, спрощує обслуговування, забезпечує
можливості щодо гнучкого управління режимами огляду простору та
відкриває перспективи щодо розширення функціональності РЛС.
Основними перевагами випуклих циліндричних та кільцевих антенних
решіток є:
- можливість кругового сканування променем незмінної форми та
ширини в азимутальної площині;
- слабкий, у порівнянні з плоскими антенними решітками, взаємний
зв’язок випромінювачів внаслідок їх просторового повороту;
- можливість збільшення кроку розташування випромінювачів до
(0,75…1,1) та зменшення загальної кількості елементів (обумовлено
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нееквідистантним розташуванням випромінювачів в еквівалентному розкриві
антени).
Для здійснення кругового сканування вузьким променем в
циліндричної (кругової) решітці необхідно забезпечити незалежне
регулювання амплітуди та фази в кожному випромінювачу решітки.
Складність такого управління є основним фактором, що стримує розвиток
випуклих антенних решіток. У теперішній час розвиток мікроелектроніки,
цифрових
процесорів,
вдосконалення
твердотільних
приймальнопередавальних модулів приводить до зменшення вартості елементної бази, що
забезпечує умови для створення та розвитку випуклих антенних решіток на
базі цифрових технологій та моноімпульсних методів вимірювання
координат.
Вирішення завдання зменшення провалів результуючої ДНА, які
утворюються внаслідок відбиттів від поверхні землі, доцільно здійснювати за
допомогою рознесених по висоті антен або формуванням несиметричної ДНА
у вертикальній площині. Рознесені по висоті антени можна сформувати за
рахунок умовного розділення вертикального розкриву ЦАР на дві половини з
відповідним роздільним живленням.
Використання електронного сканування створює умови для реалізації в
таких РЛС додаткових режимів активно-пасивної багатопозиційної локації,
коли одна активна РЛС групи працює в режимі активної локації з круговим
або секторним азимутальним скануванням, а інші РЛС групи працюють лише
на прийом в пасивному режимі. Перевагами роботи мережі РЛС в режимі
активно-пасивної багатопозиційної локації є ускладнення визначення
супротивником позицій пасивних РЛС та зменшення енергоспоживання
системи, оскільки пасивні РЛС не працюють на випромінювання.
У теперішній час вже існують приклади радіолокаційних станцій, які
використовують технології ЦАР для реалізації електронного кругового
сканування променем. Це РЛС дециметрового діапазону хвиль AN/TPQ-50,
AESA50 (CША), YLC-18 (КНР) та РЛС сантиметрового діапазону "Роса-РБ"
(Білорусь).
Перспективними напрямками використання РЛС з електронним
круговим скануванням на базі циліндричних або кільцевих цифрових
антенних решіток є:
- РЛС контрбатарейної боротьби малої дальності;
- не обслуговані РЛС на вежах з дальністю виявлення маловисотних
повітряних та надводних цілей до 60…90 км;
- малогабаритні високорухомі РЛС на автомобілі типу "Козак" для
виявлення надводних цілей на приморських напрямках або нарощування
радіолокаційного поля виявлення маловисотних цілей.
Таки РЛС можуть також використовуватися для охорони поодиноких
важливих об'єктів та охорони протяжної ділянки повітряного кордону,
створення смуг попередження про маловисотні цілі.
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Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ В РЛС
КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ
Обговорюються результати моделювання процесів обробки сигналів,
вимірювання координат та визначення характеристик цілей у радіолокаційних
станціях (РЛС) контрбатарейної боротьби (КББ). Перевірка параметрів РЛС
КББ у реальних умовах пов’язана зі значними труднощами та вимагає
проведення значного обсягу реальних стрільб. Тому створення адекватних
моделей функціонування РЛС ККБ є актуальною та складною задачею.
Комплекс моделей та програм включає наступні моделі, які програмно
реалізовані у середовищі "MatlabR2016":
- формування діаграм направленості антени на прийом та передачу з
урахуванням впливу земної поверхні;
- сканування діаграмою направленості антени та огляду простору;
- формування відбиттів зондувальних лінійно та нелінійно частотномодульованих сигналів від земної поверхні;
- формування траєкторій руху цілей різних типів;
- формування відбитів зондувальних сигналів від цілей з урахуванням
типу та ракурсу цілі;
- приймання, перетворення у цифрову форму, узгоджена та
доплерівська фільтрація відбитих від цілей сигналів;
- формування адаптивного порогу та виявлення сигналів зі постійним
рівнем хибних тривог;
- вимірювання координат та параметрів руху цілей;
- відображення виявлених цілей та їх траєкторій.
Комплекс моделей та програм дозволяє:
- оперативно оцінювати вплив змін параметрів РЛС на її тактикотехнічні характеристики;
- оптимізувати параметри та варіанти схемо-технічної побудови РЛС з
обмеженим об'ємом апаратного макетування;
- проводити безпосередній експорт даних та програм у середовище
програмування і налаштування програмного забезпечення апаратури
цифрової обробки сигналів на базі сигнальних процесорів або програмованих
логічних інтегральних схем з метою практичної реалізації технічних рішень;
- значно скоротити час проектування РЛС.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ
ПОТУЖНОСТІ ОГЛЯДОВИХ РЛС ЯК ДЖЕРЕЛ БЕЗПЕРЕРВНОГО
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Радіолокаційні станції (РЛС), що перебувають на озброєнні
радіотехнічних військ (РТВ), мають характерні особливості, які відрізняють
їх від інших типів випромінюючих пристроїв технічного та побутового
призначення.
По-перше, РЛС РТВ є потужними джерелами електромагнітного
випромінювання в метровому, дециметровому і сантиметровому діапазонах
хвиль. Основною енергетичною характеристикою РЛС РТВ, як джерел
електромагнітного випромінювання, є середня потужність генерованих їхніми
передавальними пристроями електромагнітних коливань, яка знаходиться в
межах від кількох сотень ват до кількох кіловат.
По-друге, вплив джерела електромагнітного випромінювання на
навколишнє середовище визначається не тільки його потужністю, а й
степенем концентрації (спрямованістю) випромінювання в тому чи іншому
напрямку. Оскільки усі оглядові РЛС і радіолокаційні висотоміри за
принципом своєї дії повинні формувати просторово вузькі промені, то
невід’ємною складовою їхньої конструкції є гостронаправлені антени, які
можуть мати коефіцієнт підсилення від кількох сот до кількох десятків тисяч
(в залежності від призначення РЛС, розмірів антени та діапазону). Отже,
наявність в РЛС високоспрямованих антенних пристроїв в сотні а то і в
тисячі разів посилює потужність випромінювання в тілесному куті головного
променю діаграми направленості антени (ДНА).
По-третє, для РЛС РТВ характерною ознакою є періодичність огляду
простору. Це означає, що опромінювання об’єктів потужним потоком
здійснюється не постійно, а тільки тоді, коли вони перебувають в зоні дії
головного променю. Решту часу об’єкти навколо РЛС перебувають під
впливом бічного випромінювання, потужність якого визначається рівнем
бічних пелюсток ДНА. Тобто об’єкти навколо РЛС перебувають під впливом
змінної у часі потужності. Дія ж електромагнітного поля на живі організми
визначається середньою за оберт потужністю, яку можна трактувати як
ефективне значення потужності, що діє на навколишні об’єкти безперервно.
Цілком очевидно, що ефективне (усереднене за період обертання антени)
значення потужності є набагато меншим від потужності потоку в напрямі
головного променю ДНА. Співвідношення між означеними потужностями
визначається коефіцієнтом усереднення.
В існучих керівних документах, які визначають санітарні правила та
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норми щодо електромагнітного випромінювання, вказується, що для РЛС
кругового огляду виміряні при зупиненій антені рівні потоку потужності
електромагнітного поля на осьовій лінії головного променю необхідно
зменшити в 10 разів, тобто коефіцієнт усереднення приймається рівним 10
незалежно від типу РЛС та її технічних параметрів.
В доповіді наводиться методика розрахунку коефіцієнта усереднення
випромінюваної потужності в залежності від технічних параметрів РЛС.
Проведені за вказаною методикою розрахунки доводять, що коефіцієнти
усереднення для кожного типу оглядових РЛС сильно відрізняються і можуть
змінюватись в межах від кількох десятків до кількох сотень.
Отримані результати можуть бути використані при коригуванні існуючої
законодавчої бази в питаннях захисту населення від електромагнітного
випромінювання.
Клюшніков І.М., к.т.н., с.н.с,
Єрилкін А.Г., к.в.н., доц.,
Смик С.І., к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Аналіз районів виконання бойових завдань є важливою складовою
діяльності авіаційних командирів, органів управління (ОУ) усіх рівнів та
льотного складу. Паперові топографічні карти (ПТК), з нанесеною на них
оперативно-тактичною інформацією (ОТІ), досі використовуються
командирами, штабами і льотним складом при підготовці до виконання
бойових завдань. В умовах сучасних високодинамичних бойових дій ПТК вже
не можуть задовольнити вимогам, що пред’являються до процесу надання
ОТІ. Одним з шляхів підвищення ефективності бойового застосування та
підготовки авіаційних підрозділів є широке впровадження геоінформаційних
систем (ГІС).
ГІС дозволяють сполучити топографічні карти (ТК) й довідкову
інформацію, яка надана в цифровій формі та систематизована й прив'язана до
відповідної точки картографічного зображення. ГІС надають можливості
тривимірного представлення цифрової моделі місцевості в довільному районі,
що недоступно для ПТК. Цифрова картографічна інформація, що надана з
використанням ГІС як «електронне поле бою», значно більше відповідає
потребам ОУ авіації ПС, так як відображує райони бойових дій у більш
реальному вигляді. ГІС дозволяють вести архіви даних цифрової
картографічної інформації, проводити обробку запитів, забезпечувати
електронними ТК авіаційні частини та підрозділи.
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Ще однією з переваг ГІС є можливість відображення змін оперативнотактичної обстановки в реальному масштабі часу. У разі відображення з
використанням ГІС об’єктів ураження не в умовних позначках, а у вигляді
максимально відповідному до реального, льотчики та штурмани матимуть
більш адекватну картину районів бойових дій ніж при застосуванні ТПК.
Заміна ПТК на комп'ютерне моделювання на електронній карті
дозволяє кардинально змінить характер та ефективність дій штурмана
наведення, офіцера бойового управління.
Однією з головних вимог, що необхідно забезпечити для широкого
впровадження ГІС, є їх відповідність потребам авіації Повітряних Сил. У
якості головних напрямів адаптації ГІС до потреб авіації ПС можна
визначити:
- висування науково обґрунтованих вимог до удосконалення наявних та
розробки перспективних ГІС;
- зображення районів бойових дій та ОТІ у вигляді, що максимально
відповідає реальному;
- посилення аналітичних і прогностичних можливостей наявного
прикладного програмного забезпечення шляхом застосування ГІС;
- відпрацювання взаємодії з розробниками ГІС та іншими
організаціями, які також зацікавленими в їхній розробці;
- створення єдиного банку просторових геоінформаційних моделей;
- накопичення й систематизація геоінформаційних ресурсів, фондів
алгоритмів і програм із мережним доступом,
- розробка сучасних методик і форм навчання, нормативної
документації, навчальних посібників для підготовки користувачів
геоінформаційних програмних продуктів;
- впровадження безпечних методів доступу до баз даних різних
відомств в інтересах використання їх програмних геоінформаційних
продуктів в авіації ПС.
На цей час впровадженням ГІС у підготовку льотного складу
авіаційних з’єднань та підрозділів займаються лише деякі окремі служби.
Розв'язання проблеми використання ГІС в авіації ПС може здійснюватися в
рамках Національної програми інформатизації. Для того щоб отримати
фінансування робіт з вирішення цієї важливої проблеми з державного
бюджету необхідно розробити програму впровадження ГІС в ПС. Програма
має визначити організаційні, економічні, науково-технічні питання, перелік
науково-дослідних
та
досвідно-конструкторських
робіт,
джерела
фінансування та інші питання.
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Національний технічний університет «ХПІ»
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ НТУ «ХПІ» З ПРОВЕДЕННЯ
ВИПРОБУВАНЬ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО В ГАЛУЗІ ЕМС
Концепція Державної цільової програми реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу на період 2020 року, яку схвалено
Розпорядженням КМУ №19-р від 20.01.2016 р., серед пріоритетних напрямів
розвитку включає розроблення та виробництво конкурентоспроможних видів
озброєння та військової техніки, та активне просування їх на зовнішній
ринок. Досягнення цієї мети не можливе без узгодженого розвитку
законодавства у сфері виробництва озброєння та військової техніки шляхом
його гармонізації із законодавством держав – членів НАТО (базою яких є
відповідні стандарти США). Тому, керівництво Держави поставило за мету
що Збройні сили України мають повністю перейти на стандарти НАТО до
2020 року. Загальна кількість таких стандартів понад 1250. У рамках цієї
доповіді розглянуто лише стандарти, які стосуються вимог електромагнітної
сумісності (ЕМС).
Особливо важливим та складним є гармонізація вимог до озброєння та
військової техніки за параметрами електромагнітної сумісності. Забезпечення
таких вимог є обов’язковим у зв’язку із широким застосуванням електронних
систем керування, обробки даних, автоматизованого прийняття рішень тощо.
Такі системи вкрай вразливі до впливу зовнішніх електромагнітних завад
природного та штучного (навмисного) походження.
Наказом Національного органу стандартизації від 26.12.2017 року №471
«Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з
нормативними документами НАТО» встановлено таке:
Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з нормативними
документами НАТО, методом підтвердження як пробні з наданням чинності
з 01 лютого 2018 року до 01 лютого 2021 року. У тому числі стандарт в галузі
ЕМС: ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6 / AЕСТP-500, IDT)
Цей стандарт визначає вимоги до підсистем та обладнання об’єктів
військової техніки (ОВТ) для таких родів військ: наземних, військовоморських, військово-повітряних, субмарин та космічних систем. Цей стандарт
регламентує 25 видів випробувань. Частина випробувань (у кількості від 5 до
10 видів, залежно від типу ОВТ) може бути проведена виробником
обладнання, а інші (від 20 до 15 видів) повинні проводитись у незалежній
акредитованій випробувальній лабораторії. Випробування розподіллено на
таки чотири пакети: NСЕ (емісія власних кондуктивних радіозавад від
обладнання у мережу електроживлення та комунікацій); NRE (емісія власних
радіозавад у оточуючий простір «ефір»), NCS (несприйнятливість до
електромагнітних впливів кондуктивних завад) та NRS (несприйнятливість до
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електромагнітних полів). Кількість випробувань у кожному пакеті залежить
від виду ОВТ і складає взагалі для бортового обладнання літаків та субмарин
15 видів, для обладнання наземних та морських ОВТ – 13 видів, а для
космічних систем – 7 видів. У значній мірі такі випробувальні пакети є і в
інших стандартах, наприклад, стандарті що стосується вимог до бортового
обладнання літаків цивільної авіації DO-160G, за якими вже на протязі
багатьох років проводяться випробування, але ці стандарти відрізняються не
тільки нормами випробувань, але й деякими видами випробувань.
Аналіз випробувальних можливостей НДПКІ «Молнія» НТУ "ХПІ"
свідчить про те, що зараз є спроможність виконувати у повному обсязі 14
видів випробувань, які регламентуються стандартом АЕСТР 500:2016.
Реалізація інших 9 видів випробувань потребує створення нового
випробувального обладнання, частина з якого вже знаходиться у стадії
розробки. У тому числі, розробляється імітатор електромагнітного імпульсу
висотного ядерного вибуху з такими амплітудно-часовими параметрами:
напруженість електричного поля 50 кВ·м-1, форма хвилі 2/23 нс, які у повної
мірі відповідають вимогам виду випробувань NRS03. Розроблено шість
експериментальних зразків випробувальних генераторів у рамках виконання
науково-дослідних проектів щодо забезпечення відповідності озброєння та
військової техніки України сучасним вимогам стандартів НАТО з
електромагнітної сумісності, за рахунок фінансування Міністерством освіти і
науки України на протязі 2017-2019 років.
Проведення випробувань зразків ОВТ в іноземних випробувальних
лабораторіях пов’язані з такими ризиками (не беручи до уваги значні
фінансові витрати):
- втрата іміджу при отриманні негативного результату, ймовірність якого
дуже велика, якщо обладнання не пройде попередні заводські випробування;
- можливість втрати комерційної таємниці, враховуючи той факт, що на
міжнародних ринках діє дуже жорстка конкурентна боротьба, в наслідок чого
промисловий шпіонаж є невід’ємною частиною сучасного світу.
Тому, авіаційно-космічна держава, яка бажає бути у числі лідерів з
розробки та реалізації озброєння, має проводити випробування у власних
випробувальних центрах за стандартами НАТО та військовими стандартами
США. Досвід експлуатації вказує на суттєві переваги застосування власних
генераторів у порівнянні з придбаними у іноземних компаній, насамперед, у
вартості, обслуговуванні та поточному ремонті.
НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» має потенційну змогу за відповідної
фінансової підтримки реалізувати у повному обсязі оцінку рівня
несприйнятливості підсистем та обладнання військової техніки згідно з
вимогами стандарту НАТО STANAG 4370 AECTP 500:2016.
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Кравченко І.Ф., д.т.н.,
Мітрахович М.М., д.т.н., проф.
ДП «Івченко-Прогрес»
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ
Основними завданнями щодо досліджень і розробок на даному етапі
сучасного наукового та технологічного розвитку авіаційних газотурбінних
двигунів (ГТД) є:
поліпшення економічності;
зменшення маси і вартості життєвого циклу;
підвищення надійності і довговічності при одночасному спрощенні
технічного обслуговування;
зниження емісії шкідливих речовин і шуму.
Відомо, що важливим напрямом підвищення паливної ефективності
силової установки є перехід до більш високих параметрів термодинамічного
циклу. Підвищення температури і тиску в проточній частині двигуна вимагає
застосування нових матеріалів, аеродинамічних форм і силових схем
елементів ГТД, що вирішуються шляхом глибокої дослідницької,
конструкторської, технологічної праці в різних галузях науки і техніки.
Зв'язок ККД елементів і ефективності використання палива двигуном
дозволяє визначити напрями вдосконалення і розвитку силових установок.
Подальший розвиток силових установок, що спрямований на зменшення
питомої витрати палива пов'язаний з підвищенням внутрішнього (термічного)
і тягового ККД.
Характерними рисами розробок сучасних двигунів є:
збільшення діаметра вентилятора з високим ККД і низьким рівнем
шуму;
скорочення кількості ступенів газогенератора для зменшення маси
двигуна, зниження витрат на виробництво і експлуатацію;
застосування
технологій
створення
високотемпературних
конструкційних матеріалів і економічних систем охолодження тепло
напружених деталей конструкції двигуна;
застосування нових перспективних схем двигунів типу "відкритий
ротор", редукторні і без редукторні приводи винтовентилятора;
застосування двигунів зі складними термодинамічними циклами
(двигуни із змінним (адаптивним) циклом і циклом з проміжним
охолодженням);
застосування гібридних і електричних розподілених силових установок,
що інтегровані в елементи планера і забезпечують підвищення
аеродинамічних характеристик ЛА в цілому;
глибокою інтеграцією планера і силової установки.
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Основними сучасними напрямами вдосконалення авіаційних силових
установок є:
підвищення газодинамічного досконалості двигуна з одночасним
збільшенням параметрів робочого процесу;
застосування систем проміжного охолодження;
використання високо напірних компресорів і високонавантажених
турбін;
забезпечення стереометричного процесу горіння;
застосування гібридних розподілених силових установок;
підвищення тягової ефективності двигуна збільшенням ступеня
двоконтурності і переходом до схеми типу "відкритий ротор";
зниження питомої ваги силової установки шляхом використання нових
сплавів і композиційних матеріалів;
відмова від систем відбору повітря з газоповітряного тракту двигуна на
користь електричних систем (технології "електричного двигуна");
подальша інтеграція планера і двигуна та їх систем.
Аналіз сучасних перспективних технологій світових розробників
авіаційних двигунів (General Electric Aviation, Engine Alliance (США), Pratt &
Whitney (США, Канада), Rolls-Royce (Великобританія), SNECMA (Франція),
ОДК-авіадвигунів (Росія), ДП «Івченко-Прогрес» (Україна), що спрямовані на
реалізацію основних завдань авіадвигунобудування та оцінка можливості їх
реалізації.
Одним з важливих напрямів поліпшення паливної ефективності,
зниження рівня емісії шкідливих речовин і шуму є модернізація існуючих
двигунів, що розроблені ДП «Івченко-Прогрес».
Корольов М.О., к.т.н.,
Нікітін М.М., к.т.н., доцент,
Носик В.А., к.в.н., с.н.с.,
Солощев О.М., к.т.н., проф.,
Шацман Л.Г., к.т.н., доцент,
Шраєв Д.В.
ТОВ «Скайнет LTD»
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ
ПОБУДОВАНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЦАР
Радіолокаційні станції (РЛС), які створені на базі технології цифрових
антенних решіток (ЦАР), відповідають сучасним тактико-технічним вимогам
та перевершують за своїми характеристиками існуючі РЛС подібного класу.
На даний час фахівцями ТОВ «Скайнет LTD» розроблені РЛС з ЦАР
різного призначення, у тому числі, РЛС управління зброєю і РЛС виявлення
та цілевказання.
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1. РЛС управління зброєю (РЛС «С»).
Призначення: виявлення, захоплення і точний супровід всіх повітряних
і наземних цілей по трьох координатах і радіальної швидкості, які
знаходяться в секторі спостереження, а також видачу інформації цілевказання
на засоби ураження.
Відмінна особливість від існуючих РЛС: скорочений робітний час,
можливість виявлення та сталого супроводу цілей з малою ефективною
поверхнею розсіяння (БПЛА, ракети), можливість контролю і коригування
траєкторій снарядів при супроводі цілі, яка обстрілюється та інш.
2. РЛС виявлення та цілевказання (РЛС «А»).
Призначення: автоматичне виявлення, супроводження, вимірювання
координат повітряних цілей і видача отриманої інформації споживачам.
Відмінна особливість від існуючих РЛС - можливість роботи як в
режимі кругового огляду, так і в режимі секторного огляду (сектор по
азимуту 60-90 градусів), з реалізацією паралельного огляду.
В доповіді наводяться результати досліджень РЛС «С» і РЛС «А»
виготовлених ТОВ «Скайнет LTD», які проведені фахівцями «Скайнет LTD»
сумісно з представниками Збройних Сил України та інших організацій.
Кобзєв В.В., к.т.н., с.н.с.,
Васильєв В.А., к.т.н., с.н.с.,
Фоменко Д.В., к.т.н.
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ІНДИКАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ
Заміна елементної бази є загальновизнаною тенденцією при модернізації
засобів зенітних ракетних комплексів (ЗРК) та їх складових частин.
Перспективним напрямком є заміна блоків систем індикації, де у якості
індикаторів достатньо широко використовуються монохромні електронні
променеві трубки (ЕПТ), на сучасні багатофункціональні індикатори.
Актуальність зазначеного питання обумовлена застарілістю ЕПТ та супутніх
радіоелектронних
пристроїв
(відхиляючі
системи,
спеціалізовані
високовольтні трансформатори, помножувачі напруг, тощо), зняттям їх з
виробництва, відсутністю поповнення ними запасів ЗІП. Крім того, індикатори
засобів ЗРК використовуються лише при бойовій роботі (відображення
первинної або вторинної радіолокаційної інформації, інформації про кількість
і тип ракет, тощо) та при проведенні окремих настроювань функціональних
систем засобу ЗРК під час його технічного обслуговування.
Сучасний розвиток технологій дозволяє суттєво розширити функціонал
індикаторних систем. Перш за все це покращення сприйняття відображуваної
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інформації під час ведення бойової роботи та відображення додаткової
інформації на індикаторі без зміни його геометричних розмірів за рахунок
використання кольорових дисплеїв. Крім того, реалізується можливість
використання зазначених індикаторів за умови відсутності необхідності
ведення бойової роботи у якості:
– монітору системи оптико-електронного спостереження (для виявлення
безпілотних летальних апаратів, наземної охорони позицій дивізіону
(батареї)), що дозволить створити основний (додатковий) відповідний
спостережний пункт у замаскованому зразку озброєння;
– засобу відображення інтерактивної електронної експлуатаційної
документації, що покращить інформаційне забезпечення процесів підтримання
зразка озброєння в боєздатному стані, а також освоєння його побудови та
використання за призначенням;
– модуля проведення тактичних розрахунків за допомогою комплексу
спеціалізованих інформаційно-розрахункових задач, що покращить якість та
оперативність прийняття відповідних рішень посадовими особами.
Пропонується узагальнена структура модернізованого пристрою, яка
включає апаратну та програмну складову. Апаратна частина пристрою містить
модулі
обробки
вхідних
сигналів,
мікропроцесорний
модуль,
мікрокомп’ютерний модуль, дисплей, органи управління. Програмна частина
містить модулі обробки сигналів з виходів приймального радіолокаційного та
оптичного пристроїв, сигналів про кутове положення антен, сигналів від
систем синхронізації та супроводження, а також модуль збереження, обробки
даних та підготовки їх для відображення на дисплеї, спеціалізоване програмне
забезпечення для відображення експлуатаційної документації та проведення
розрахунків.
Реалізація зазначеного підходу окрім основного позитивного ефекту
дозволить:
– зменшити кількість настроювань, регулювань блоків систем індикації,
що скоротить кількість операцій при проведенні технічних обслуговувань і, як
наслідок, тривалість їх проведення;
– зменшити номенклатуру елементів комплектів ЗІП, за рахунок
використання в різних блоках однотипного апаратного забезпечення, тобто
один пристрій замість десятків типів елементів (відхиляючі системи,
спеціалізовані високовольтні трансформатори, помножувачі напруг, тощо);
– покращити характеристики безвідмовності роботи блоків системи
індикації, за рахунок більшої надійності сучасних пристроїв.
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Ковбасюк О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НЕКЛАСИФІКОВАНІ ТЕХНІЧНІ ВИКЛИКИ З КІБЕРНЕТИЧНОЇ
БЕЗПЕКИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ
Під час експлуатації автоматизованих систем (АС) різного призначення
можуть бути виявлені нові виклики з кібернетичної безпеки, для вирішення
яких на сьогоднішній день не передбачені технічні рішення.
Ці некласифіковані технічні виклики вимагають використання існуючих
можливостей з кібербезпеки по-новому, додавати нові функції,
впроваджувати інновації або проводити нові дослідження.
Одними із шляхів вирішення нових технічних проблем з забезпечення
кібернетичної безпеки в автоматизованих системах можуть бути напрямки:
1. Вміння виявляти вразливості в наших автоматизованих системах, це
надасть нам можливість своєчасно виправити їх. Для оцінки, тестування та
впровадження виправлень, які усувають щойно виявлені вразливості потрібен
час. Нам потрібно вміти виправляти вразливості швидше, ніж наші
противники можуть скористатись ними, для цього нам необхідно мати
відповідні методики.
2. Розробка нових аналітичних методів, які можуть аналізувати нове
програмне забезпечення та його функції для ідентифікації вразливості.
3. Створення бази зловмисних програм для забезпечення їх аналізу та
тестування антивірусних рішень.
4. Розробка та впровадження інструментів, які не лише описують
складні мережі, включаючи пристрої, програмне забезпечення/прошивку
версії та рівень патчу, але також накладають логіку команд та управління,
потік даних, протоколи та фізичний вигляд місцеположення елементів АС
майже в реальному часі. Нам потрібно вміти спостерігати за сукупною
мережею, щоб вибрати відповідні моменти, які б дозволяли нам зловити
супротивників у нас.
5. При моніторингу АС ми часто не знаємо це нормальний її стан чи
аномальна поведінка. Персонал повинен швидко діяти при виявленні
аномальної активності АС. Ми повинні вміти точно та ефективно визначати,
виміряти та охарактеризувати базовий стан АС та систематично вказувати,
що являє собою відхилення від “нормальної” її активності.
6. Розгортання нових та розширення існуючих АС збільшує
навантаження на аналітиків мереж та потребує нових додаткових кадрових
ресурсів. Для збільшення потенціалу кіберсил необхідно впровадити
автоматизацію, машинне навчання та використання штучного інтелекту для
моніторингу та виявлення вразливостей АС.
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Ковбасюк О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО
ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Альтернативним засобом зв’язку при веденні рейдових, десантно-штурмових
та пошуково-ударних дій можуть бути засоби тропосферного зв’язку. Так, за
даними публікації морських піхотинців США, станції тропосферного зв’язку
типу AN/TRC-170 виявилися дуже надійними та значно дешевшими в
використанні, ніж засоби супутникового зв’язку. Для забезпечення зв’язку в
тактичній ланці управління доцільно використовувати малогабаритні
тропосферні станції нового покоління з підвищеною пропускною здатністю.
Разом з цим, прийняті на озброєння Збройних Сил України, засоби
тропосферного зв’язку характеризуються великою кількістю аналогових
станцій типу Р-412А, цифрові станції типу Р-417 та Р-423-1М потребують
модернізації, станції мають великі габарити апаратних машин, низьку
пропускною здатність, великий час розгортання та входження в зв'язок.
Таким чином, перспективним напрямом розвитку цифрового тропосферного
зв’язку в Збройних Силах України може складатись з декількох напрямків:
модернізація існуючих станцій тропосферного зв’язку типу Р-412А, Р-417М,
Р-423-1М, зданих працювати в режимі “point-to-multipoint”, для застосування
в стратегічні та оперативній ланках управління;
створення мобільних комбінованих тропосферно-радіорелейних станцій
контейнерного типу для застосування в оперативній та тактичні ланці
управління, зданих працювати в режимі “point-to-multipoint”;
створення малогабаритних цифрових тропосферно-радіорелейних станцій,
для розміщення на транспортних засобах та організації одноінтервальних
тропосферних ліній зв’язку в тактичній ланці управління.
Кожен з даних напрямів повинен супроводжуватись відповідною дослідноконструкторською роботою (ДКР),
Отже, основні напрямки ДКР з розвитку мобільних цифрових тропосферних
систем повинні бути направлені на створення:
малогабаритних тропосферних станцій;
комбінованих тропосферно-радіорелейних станцій;
тропосферних станцій, працюючих в режимі “point-to-multipoint”.
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Козлов В.Г., к.т.н.,
Зірка М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОКАНАЛІВ
УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ БпЛА В УМОВАХ АКТИВНОГО
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕННЯ
В ході проведення антитерористичної операції (АТО) та операції
об’єднаних сил (ООС) на сході України високу ефективність
продемонстрували безпілотні авіаційних комплексів (БпАК). Їх застосування
обумовлене з метою оперативного виявлення військових угруповань та
об’єктів противника.
Для протидії роботи БпАК противником активно застосовуються
комплекси мір, з метою порушення ефективної роботи радіоканалів
управління та передачі даних БпАК, для цього застосовує широкий спектр
засобів радіотехнічної розвідки (РТР), а також засобів радіоелектронної
боротьби (РЕБ).
Сучасні засоби радіоелектронного подавлення (РЕП) здатні з високою
ефективністю та на коротший термін подавити радіоканали управління
безпілотним літальним апаратом (БпЛА). В даний час створено значну
кількість засобів РЕП, які дозволяють порушувати радіоканал управління
БпЛА шляхом його подавлення в різних діапазонах робочих частот з
використанням всього комплексу навмисних завад.
Враховуючи це стає досить складним завдання з забезпечення стійкого
радіозв’язку між БпЛА та наземним пунктом управління (НПУ). Успішне
його вирішення неможливо без застосування спеціальних технічних і
організаційних заходів з забезпечення підвищення ефективності
функціонування системи радіозв’язку в складній радіоелектронній
обстановці.
Для подавлення радіозв’язку між БпЛА та НПУ засобів можуть
застосовуватися різні види організованих завад.
Особливу небезпеку для засобів радіозв’язку з цифровою модуляцією
представляють імітаційні завади, при впливі яких радіоканал зв’язку
залишається працездатним однак не забезпечує обмін корисної інформації. В
деяких випадках імітаційні завади можуть призводити до введення
неправдивої інформації в технічні засоби радіоканалу зв’язку управління
БпЛА, викликати хибні режими роботи за рахунок впливу на системи
тактової і циклової синхронізації приймача НПУ.
Проведений аналіз технічних характеристик засобів (РЕБ), також вказує
на можливість постановки активних завад в загороджуючих та прицільних
режимах. Причому серед прицільних завад велику загрозу являють собою
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структурні завади, їх застосування може не тільки порушувати хід виконання
польотного завдання БпЛА, а й привести до перехвату його керування.
Між іншим, питання щодо підвищення імітостійкості радіоканалів
управління БпЛА вивчені не в повному обсязі та теперішній час не існує
чіткого розуміння, які саме заходи необхідно застосовувати для зменшення
впливу структурної завади на канал управління БпЛА. Тому існує реальне
небезпека у випадку застосування БпЛА, в зоні дії засобів РЕБ противника не
виконання польотного завдання.
В доповіді показано можливі шляхи підвищення завадозахищеності
радіоканалів управління та передачі БпЛА в умовах активного
радіоелектронного подавлення.
Козлов В.Г., к.т.н.,
Марченко В.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО БРОНЮВАННЯ КАБІНИ ВІЙСЬКОВИХ ВЕРТОЛЬОТІВ МИ-8
ШЛЯХОМ УСТАНОВКИ БРОНЄСКЛА
Згідно з сучасною доктриною повітряно-наземного бою сучасний
вертоліт має бути автономною багатоцільовою машиною з підвищеними
ударними можливостями, тривалістю і дальністю польоту та бойовою
живучістю. Він має бути спроможним наносити удари по наземних цілях і
вести повітряний бій у будь-який час доби, у будь-якому географічному
районі і в будь-яких метеоумовах.
Крім вищезазначених вимог до багатоцільових вертольотів висувається
ще одна важлива вимога, а саме, захист екіпажу від ураження стрілецьким
озброєнням.
За результатами проведених досліджень визначено, що бронювання
скління бойових вертольотів є актуальним та важливим завданням, що
зберігає життя екіпажу та істотно підвищує живучість літальних апаратів.
За результатами аналізу характеристик закордонної вертолітної техніки,
визначено, що бронювання скління використовують на бойових вертольотах
(ударних, підтримки сухопутних військ та боротьби з бронетехнікою) типів
Ми-24П, Ми-28, Tiger, АН-64 Apache та інших. Разом з тим відомості щодо
використання бронескла (що витримує наприклад влучання 23мм, 30мм
снарядів) на багатоцільових вертольотах типу Ми-8, NH-90 відсутні.
Загальна вага броньованого скління вертольотів повинна відповідати
вазі штатного скління, у разі її перевищення загальне центрування вертольоту
буде порушена, що може призвести до авіаційної події (аварії).
Скло кабіни екіпажу вертольоту Ми-8 повинна відповідати наступним
типам: верхнє праве (ліве, переднє) – типу 8АТ-0200-00-63 (64, 65);
нижнє праве (ліве), середнє – типу 8АТ-0200-00-72 (71), 8АТ-0200-00-553;
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середнє – типу 8АТ-0200-00-551; ліве (праве) – типу В8БП-000-1 (2); ліве
(праве) – типу 8АТ-0200-458-1 (2); кришки люка – типу 8АТ-0200-800-15
(16); двері кабіни екіпажу – типу 8АТ-0200-00-35.
Конструкція броньованого скління вертольотів повинно забезпечувати
відповідність їх цільовому призначенню та задовольняти вимогам
ГОСТ В 20.39.308-76, ОТТ ВВС-86.
Броньоване скло кабіни вертольота повинне забезпечувати захист
членів екіпажу при влученні у вертоліт:
куль калібру 12,7 мм із швидкістю зустрічі до 750 м/с;
серії куль калібру 7,62 мм зі швидкістю зустрічі 750 м/с;
осколків масою 3-9 г із швидкістю зустрічі до 2000 м/с.
Козлов В.Г., к.т.н.,
Марченко В.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВЕРТОЛЬОТУ ПРИ
ЗІТКНЕННІ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ДРОТАМИ
Система захисту вертольота при зіткненні в повітрі з електричними
дротами містить верхній різак, середній різак, нижній різак та дефлектори
(відбійники) скла кабіни екіпажу із закріпленим на кожному із зазначених
дефлекторів (відбійників) ріжучим полотном. При цьому до складу верхнього
різака входять опорний елемент, силовий корпус різака, верхній дефлектор,
ріжуче полотно, два леза, дві опорні стійки та додаткові підсилювачі стійок.
До складу середнього різака входять опорний елемент, силовий корпус
різака, середній дефлектор, ріжуче полотно, два леза, дві опорні стійки та
правий і лівий додаткові підсилювачі. До складу нижнього різака входять
опорний елемент, силовий корпус різака, нижній дефлектор, ріжуче полотно,
два леза, дві опорні стійки та додаткові підсилювачі. Верхній та середній
різак розміщено на фюзеляжі над кабіною вертольота, а нижній різак
розміщено на нижній частині фюзеляжу, що знаходиться перед передньою
стійкою шасі вертольота.
Додатково, в конструкцію системи захисту вертольота при зіткненні в
повітрі з електричними дротами, пропонується ввести систему обігріву. До
системи обігріву входять нагрівальні елементи, автомат захисту ланцюга типу
ВГ-15К та блок керування зазначеною системою обігріву, що зв’язаний з
бортовим джерелом живлення, при чому, нагрівальні елементи встановлено
на ріжучих полотнах та на лезах верхнього та середнього дефлекторів і
з’єднані з блоком керування через автомат захисту ланцюга типу ВГ-15К. На
кожному із зазначених ріжучих полотен та на лезах розміщується один, два,
або більше нагрівальних елементів. Кожний з нагрівальних елементів
виконано товщиною не менше 0,1 мм.
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Коломієць Ю.М.,
Коцюруба А.В.
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ ВІД КЕРОВАНИХ РАКЕТ КЛАСІВ “ПОВЕРХНЯ-ПОВІТРЯ”
ТА “ПОВІТРЯ-ПОВІТРЯ”
На теперішній час захист літаків (вертольотів) вимагає розширення
можливостей та удосконалення характеристик протидії новітнім зразкам
систем протиповітряної оборони. Керовані ракети (КР) завдяки високій
швидкості і дальності польоту, маневреності, складності виявлення та
точності наведення стали одною з головних загроз для літальних апаратів
(ЛА) різного призначення. Захист бойових, транспортних літаків і вертольотів
від керованої ракетної зброї є однією з складніших проблем авіації. Беручи до
уваги характер повітряного бою, автором розглянуто шляхи удосконалення
системи управління озброєнням (СУО) літаків, які знаходяться на озброєнні
ПС ЗС України, що дасть можливість з достатньо великою імовірністю
захистити екіпаж літального апарату від ракет класу “повітря-повітря” і
“поверхня-повітря”.
Існуючі на озброєнні засоби захисту не забезпечують комплексного
захисту ЛА від КР з різними типами головок самонаведення.
Проведено аналіз існуючих систем захисту літаків провідних країн
світу та авіації Збройних Сил України.
Виходячи з проведеного аналізу існуючих систем захисту літаків
провідних країн світу та авіації Збройних Сил України, враховуючи
перспективи розвитку бортових комплексів оборони літальних апаратів
визначено вимоги до перспективних систем захисту літальних апаратів від
засобів протиповітряної оборони.
Отже, перспективними дослідженнями у даному напрямку є:
розроблення тактико-технічних вимог до комплексу активного захисту
літака та до перспективних керованих ракет класу “повітря-повітря”;
визначення точнісних характеристик комплексу активного захисту
літака;
удосконалення математичної моделі та розроблення алгоритму, що
забезпечує виявлення, захоплення та супроводження повітряної цілі,
наведення на неї перспективних керованих ракет класу “повітря-повітря” і
знищення повітряної цілі.
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЯК ПОКАЗНИКИ ПАРАМЕТРІВ
НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Проблема надійності літальних апаратів (ЛА) є ключовою з моменту
виникнення авіації. Особливо роль надійності зросла в останні роки через
створення і установку на літаки складних технічних систем. Тому ретельне
опрацювання питань надійності на всіх етапах, починаючи від проектування і
виробництва ЛА і закінчуючи випробуваннями і експлуатацією, стала
абсолютно необхідною.
Основним завданням математичної теорії надійності є створення
математичних моделей, що за можливостю більш точно відображають
процеси функціонування досліджуваних реальних технічних систем.
Дослідження цих математичних моделей дозволяє зробити конкретні
рекомендації щодо підвищення надійності літального апарату.
Таким чином, для розвязання задач оцінюапння надійності і
прогнозування працездатності об'єкта потрібно мати математичну модель,
яку можна подати аналітичними виразами. Для отримання моделі потрібно
провести випробування, обчислити статистичні оцінки та апроксимувати їх
аналітичними функціями.
Під час виконання розрахунків надійності авіаційної техніки (АТ)
працюють не з самим технічним виробом – літаком, а з певним математичним
обєктом, що відображає найбільш істотні властивості реального виробу.
Оскільки відмови АТ це випадкові події, що виникають унаслідок
несприятливого розвитку випадкових явищ, математична модель надійності
виробу має бути стохостичною, що відображає з достатньою точністю
закономірності появи відмов у реальному виробі, наприклад, у бойовому
літаку.
Природно, що та чи інша математична модель відображає ступінь
пізнання технічної системи. Більш глибоке дослідження системи дозволяє
будувати модель, яка більш відповідає реальній системі. Така модель
виходить, як правило, більш складною. Але більш складна математична
модель вимагає більш детальних вихідних даних, з одного боку, і більш
тонких методів математичного дослідження - з іншого. І хоча, здавалося б,
таке уточнення математичної моделі є бажаними і навіть необхідним для
більш точного вивчення досліджуваного об'єкта, виникає далеко не просте
запитання про доцільність точності математичної моделі досліджуваної
системи.
Справа у тому, що завданням складання математичної моделі
надійності є можливість визначення тих чи інших кількісних характеристик,
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що відображають якісну сторону функціонування реальної системи. Щоб
отримати кількісні результати користуються вихідними даними, що
одержуються експериментальним шляхом, не є, в силу різних причин, досить
достовірними. Крім того, якщо математична модель надійності складна, то
доводиться вдаватися до різних обчислювальних методів, що призводить до
неминучих похибок (наприклад, чисельні методи наближеного обчислення).
Ці два фактори - недостовірність (або неточність) вихідних даних в похибки
обчислювальних методів - можуть звести нанівець всі ті переваги, яких
намагаються домогтися, створюючи дуже точну математичну модель. Іншими
словами, сама ж по собі «чиста» модель надійності не є самоціллю: тому
точність її повинна визначатися конкретними умовами (точністю вихідної
інформації, потрібною точністю рішення і т.і.). Очевидно, що при допуску
неточностей в математичній моделі надійності, та ще приймаючи до уваги
малу достовірність вихідних статистичних даних і - як наслідок - похибки в
остаточних результатах, можуть виникнути сумніви в корисності розрахунків
надійності. Тому дуже важливо зрозуміти, коли і для чого потрібні
розрахунки надійності.
По-перше, розрахунки надійності функціонування таких складних
технічних систем, який є ЛА в цілому і його складові елементи, наприклад,
крило, приносять велику користь на різних етапах проектування ЛА, коли
виникає питання про порівняння різних можливих варіантів і виборі
найкращого з них, а на більш пізніх етапах дозволяють перевірити
правильність прийнятих рішень, знайти слабкі місця і виробити певні
рекомендації щодо підвищення надійності.
По-друге, розрахункові методи часто виявляються незамінними, а
часом і єдино можливими як на етапі випробування ЛА, так і при
необхідності діагностування його технічного стану. У цьому випадку одним з
основних способів отримати оцінку показників надійності є розрахунковий
або розрахунково-експериментальний метод.
І, нарешті, по-третє, розрахункові методи (з проведення
профілактичного обслуговування по організації контролю справності
авіаційної техніки) можуть забезпечити найбільш оптимальний режим
експлуатації авіаційної техніки. Застосовуючи розрахункові методи і знаючи
комплексні показники надійності можна продовжувати термін експлуатації
об'єкта доти, коли ремонт не стане недоцільним, або коли об'єкт не буде
знятий з експлуатації після досягнення призначеного терміну служби чи
призначеного ресурсу.
Слід особливо підкреслити, що з ускладненням авіаційної техніки
використання математичних розрахункових методів буде більш ефективним
на всіх етапах розробки і експлуатації.
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ДІАГНОСТИКА ЗАЛИШКОВОЇ МІЦНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРУ
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ З БОЙОВИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ
Аналіз досвіду локальних війн останніх десятиліть свідчить про
об’єктивну закономірність посилення ролі бойових авіаційних комплексів в
досягненні кінцевих воєнно-політичних цілей збройного протиборства. При
цьому одним з важливих завдань авіації є повітряна підтримка сухопутних
військ над полем бою вдень та вночі, а також знищення об’єктів.
При бойовому пошкодженні планеру літального апарату більшість
елементів є достатньо ремонтопридатними, тобто пристосованими до
усунення наслідків бойових пошкоджень. Ремонт після отримання бойових
пошкоджень спрямований лише на відновлення пошкодженої ділянки і не
враховує наявність втоми елементів, що пошкоджені. Крім того, виконання
ремонту бойового пошкодження конструктивного елементу не передбачає
оцінку технічного стану сполучених силових елементів конструкції. Одним з
критеріїв оцінки бойової живучості літака є його готовність до повторного
вильоту після пошкодження. Ці особливості на сучасному етапі експлуатації
літака необхідно враховувати при ремонті бойових пошкоджень. Саме тому
актуальним є визначення умов безпечної експлуатації силової конструкції
літака з бойовими ураженнями, визначення його залишкової міцності.
Рішення цієї проблеми можливо з використанням наступних методів:
моделювання роботи елементів конструкції планера літака, що
пошкоджені;
теорії вимірювань та математичної статистики;
кластерного аналізу для прогнозування надійності силової конструкції
літака при наявності бойових уражень;
експертних оцінок.
Визначення боєздатності літаків з бойовими пошкодженнями і оцінки
можливості їх подальшого використання при виконанні відповідних ремонтів
або без них, потребує:
оцінки технічного стану елементів силової конструкції літака з
бойовими пошкодженнями та після їх усунення;
уточнення переліку найбільш небезпечних вузлів, агрегатів та
комплектуючих виробів літака з бойовими пошкодженнями;
дослідження напружено-деформованого стану елементів конструкції
літака з бойовими пошкодженнями та після проведеного ремонту з метою
визначення залишкової міцності;
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розробка науково-методичного апарату прогнозування технічного стану
силової конструкції та визначення умов безпечної експлуатації літака з
бойовими пошкодженнями;
розробка методики прогнозування залишкової міцності літака з
бойовими пошкодженнями.
За досвідом бойового застосування авіації в сучасних війнах і
конфліктах відомо, що при бойовому ураженні елементів літального апарату
можливі таки основні небезпечні дефекти і пошкодження:
пробоїни обшивки в різних місцях планера;
перебивання силових елементів конструкції планера, тяг в системі
управління і трубопроводів систем – паливної, масляної, гідравлічної,
повітряної;
тріщини (особливо у місцях пробоїн та зварних швів);
деформації елементів конструкції планера;
забоїни та вирви матеріалу на елементах конструкції систем планера.
Основними
методами і засобами неруйнівного контролю
для
виявлення дефектів і пошкоджень, оцінювання їх розмірів і визначення
дислокації
є
засоби:
візуально-оптичного контролю;
магнітного
(магнітопорошкового) контролю; капілярного контролю; вихрострумового
контролю;
ультразвукового
контролю;
радіаційного
контролю;
магнетоанізотропного контролю; акустично-емісійного контролю та інші.
Перспективним напрямом дослідження щодо визначення залишкової
міцності конструкції є розробка методу математичного моделювання шляхом
розрахунку власних частот коливань конструкції та їх від слідкування з
метою недопущення зниження до критичної межі нормованих параметрів.
Попередні результати досліджень свідчать про зменшення частоти власних
коливань конструкції при наявності пошкоджень від бойового ураження та
деяке відновлення цього параметра після ремонту.
Комаров В.О.,
Расстригін О.О., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ЧАСТОТИ
ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ПРИ ВИБОРІ МЕТОДУ ВІДНОВЛЕННЯ
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ
У процесі виконання бойового завдання літальний апарат (ЛА) може
одержати бойові ушкодження, що призводять або до зміни міцності й
жорсткості конструкції, або до неприпустимого погіршення аеродинамічних
характеристик несучих поверхонь.
Отже, однією із причин поразки ЛА може служити руйнування його
конструкції внаслідок зменшення жорсткості силових елементів. Іншою
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причиною поразки ЛА є погіршення аеродинамічних характеристик, що
приводять до нездатності не тільки виконувати маневри, але й виконувати
горизонтальний прямолінійний політ.
З погляду аеродинаміки - небезпечні поразки кінцевих частин крила,
хоча жорсткість крила суттєво не змінилася. У той же час, невелика пробоїна
в кореневій частині крила, що не впливає на аеродинамічні характеристики,
може стати причиною руйнування лонжерона, силової нервюри, що може
привести до руйнування крила в цілому. Дані факти говорять про те, що
питання конструктивної й аеродинамічної живучості тісно зв'язані між собою.
Очікується, що в умовах бойових дій значна кількість ЛА буде
пошкоджено в ході виконання бойових операцій, а також при нальотах
супротивника на аеродроми базування. Виходячи із цього, потрібно
розробити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення введення в лад як
можна більшої кількості ушкоджених ЛА. У зв'язку із цим велика увага
приділяється освоєнню методів проведення тимчасових ремонтів
пошкоджених ЛА з метою їх використання хоча б на один бойовий виліт,
перш ніж відправити ЛА на тривалий ремонт.
У зв'язку із цим у цей час значна увага приділяється освоєнню й
впровадженню методів неруйнівного контролю, здатних оцінити залишкову
міцність і жорсткість пошкодженої конструкції планера літака.
Методи діагностики повинні базуватися на методах і засобах
неруйнівного контролю з використанням досягнень електроніки, акустичної
емісії, лазерної техніки та інше. Однак ці системи контролю, на жаль, дуже
громіздкі й неприйнятні в експлуатації на польових аеродромах, особливо
при веденні бойових дій.
Істотний інтерес, з погляду оперативності видачі інформації про стан
досліджуваного об'єкта, об'єктивності діагностування, мобільності й
економічності, представляє метод контролю частоти власних коливань (ЧВК)
конструкції. Цей метод діагностування ґрунтується на одержанні інформації
про залишкову міцність і жорсткість конструкції, наприклад, крила
(оперення) ЛА по зміні його ЧВК. Маючи дані про ЧВК неушкодженої
конструкції досліджуваної конструкції - крила ЛА (еталонні дані) і
експериментальні дані по ЧВК цієї ж конструкції (крила) на момент її
руйнування, а також проміжні дані, отримані на конструкції (крилі) з
бойовими ушкодженнями, можна визначити залишкову міцність і твердість
даної конструкції (крила).
Метод контролю ЧВК може суттєво доповнити широко застосовувані в
цей час методи неруйнівного контролю за допомогою випромінювань, що
проникають (рентгено й гамаграфії). Зазначений метод контролю ЧВК не
вимагає узгодження з виконанням іншого виду регламентних робіт на літаку.
Необхідністю є виконання лише деяких умов: об'єкт контролю не повинен
бути підданий зовнішнім впливам (не допускається ходіння по об'єкту
контролю, збільшення його маси сторонніми предметами).
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Метод контролю ЧВК є досить простим в експлуатації, з мінімальним
часом перевірки технічних параметрів (10-15 хвилин) Загальна економія
працезатрат при контролі методом ЧВК становить 90-95% працезатрат при
візуальному огляді й до 80%, при рентгенівському контролі
Розроблене для цілей діагностування конструкції ЛА устаткування є
досить легким і малогабаритним
Таким чином, застосування методу контролю ЧВК при визначенні
технічного стану пошкоджених конструкцій ЛА (таких, як крило та
оперення), дозволить об'єктивно підходити до вибору методів їх відновлення
й скороченню часу нормативної тривалості ремонту.
Корнєєв К. Г.
ДП«Конструкторське бюро «Південне»
імені академіка М.К. Янгеля»
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ СИСТЕМ І
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ВІДПОВІДНО ДО УНІФІКОВАНОГО АРХІТЕКТУРНОГО
ФРЕЙМВОРКА
Задля допомоги управлінню складними системами, з якими зіткнулися
зацікавлені сторони, все частіше застосовуються поняття, принципи і
процедури процесу архітектуризаціі.
Наголошується необхідність інтеграції системи управління життєвим
циклом продуктів згідно з міжнародними стандартами системної інженерії,
які визначають формування нової, визнаної індустріально розвиненими
країнами та
ключовими учасниками міжнародного ринку озброєння
культури розробки систем і програмного забезпечення.
Запропоновано впровадження підходів до управління життєвим циклом
продуктів військового призначення згідно з архітектурною концептуальною
моделлю.
У доповіді наведено:
опис уніфікованого архітектурного фреймворка UAF;
програмні технології та стандарти, що забезпечують розробку
відповідно до архітектурного фреймворка;
концептуальне
представлення
програмного
забезпечення
управління життєвим циклом систем на прикладі ЗРС відповідно
до архітектурного фреймворка UAF.
Застосування підходів системної інженерії на базі архітектурних моделей
стрімко набуває статусу необхідного інструменту для ефективного
проектування сучасних складних систем військового призначення.
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Костиря О.О., д.т.н., с.н.с.;
Ляшенко О.І.
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Науменко В.Н.,
Стороженко В.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки
КОМПЕНСАЦІЯ БАГАТОПРОМЕНЕВИХ ПЕРЕШКОД
В РОЗНЕСЕНИХ ПАСИВНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ
СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ
Частотно-часова синхронізація з використанням сигналу спільного
джерела (СД) передбачає прийом в головному (первинному) і другорядних
(вторинних) пунктах радіосигналу довільного випромінювача при відомих з
достатньою точністю відстанях від джерела сигналу до пунктів. В якості
таких джерел можуть використовуватися передавачі наземних і космічних
телекомунікаційних систем, систем теле- і радіомовлення, радіонавігаційні
системи та ін. Оскільки така система не містить випромінювальних пристроїв
і складається з декількох просторово рознесених приймальних пунктів, вона
отримала назву багатопозиційної пасивної системи синхронізації (БПСС).
У
доповіді
демонструються
результати
теоретичних
та
експериментальних
досліджень
щодо
можливості
подавлення
багатопроменевої перешкоди (БПП) в частотній і часовій областях з
використанням відомих математичних методів обробки сигналів.
Для довільного сигналу СД величина зсуву шкал часу в БПСС
визначається за результатами розрахунку попарних взаємних кореляційних
функцій (ВКФ) вибірок сигналів, прийнятих в основному та вторинних
пунктах. Для кожної з ВКФ знаходиться часове положення її максимуму, яке
далі бере участь у статистичній обробці результатів вимірювань і формуванні
результуючої оцінки порівняння шкал часу і частоти еталонів.
Одним з джерел похибок синхронізації є багатопоменеве поширення
радіохвиль. Багатопроменевість в БПСС виникає під час одночасного
прийому антеною прямого сигналу СД та сигналу, відбитого від оточуючих її
поверхонь (місцевих предметів). Наявність багатопроменевого сигналу
знижує відношення сигнал/шум в прийнятому сигналі СД, що, в свою чергу,
викликає збільшення похибки синхронізації. Якщо час затримки додаткового
променя (променів) менше тривалості сигнальної вибірки, то прийом сигналу
ще більше ускладнюється наявністю частково корельованої перешкоди,
рівень і ступінь кореляції якої збільшується при зменшенні часу затримки і
може призвести до збільшення ймовірності помилкової синхронізації. Тому
розробка теоретичних і практичних підходів для зниження впливу
багатопроменевості сигналу СД на точність синхронізації в БПСС, а також
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експериментальна перевірка розроблених технічних рішень є важливою
науково-прикладною задачею.
Для компенсації багатопроменевої перешкоди в сигналі СД у часовій
області розроблено алгоритм, який передбачає:
визначення часу затримки кожного з додаткових променів перешкоди за
часовим положенням відповідних максимумів ВКФ;
нормування (вирівнювання) амплітуд сигналів СД в приймальних
пунктах шляхом порівняння оцінок максимумів ВКФ, отриманих від
основного сигналу;
виділення сигнальної складової у пункті, де відсутній багатопроменевий
сигнал і трансляція її в пункт, де БПП в наявності;
отримання складової перешкоди шляхом віднімання отриманої складової
сигналу від суміші сигналу і БПП у даному пункті. При цьому за рахунок
підбору початкової фази кожної сигнальної вибірки необхідно забезпечити
максимальну компенсацію сигнальної складової;
компенсація БПП у пункті, що синхронізується, шляхом віднімання від
суміші сигналу і БПП інвертованої складової перешкоди.
Масив сигнальних вибірок, в якому компенсована БПП в часовій області,
далі використовується для оцінки часового положення максимумів ВКФ.
Щоб компенсувати багатопроменеву заваду в сигналі спільного джерела
пункту в частотній області, необхідно:
за наявними сигнальними вибірками, записаними в пунктах, що
синхронізуються, визначити реальні і уявні частини спектральних складових
прийнятих сигналів СД;
обчислити миттєві амплітудно-частотні і фазочастотні спектри (АЧС і
ФЧС) цих сигналів;
визначити миттєві АЧС і ФЧС сигналу СД, де БПП відсутня, або ж має
допустимий рівень;
компенсувати сигнальну складову у спектрі сигналів пунктів, де
присутня БПП і, таким чином, отримати миттєві АЧС і ФЧС складової
перешкоди;
отримати миттєві АЧС і ФЧС після віднімання відповідно АЧС і ФЧС
складової перешкоди;
розрахувати реальну і уявну складові АЧС сигналу при компенсованій
БПП;
отримати комплексний масив для взаємної спектральної щільності
потужності сигналів у пунктах та виконати операцію зворотного
перетворення Фур'є, що дає попарні ВКФ для подальшої оцінки часового
положення їх максимумів.
Для підвищення точності визначення часового положення максимумів
ВКФ при формуванні масивів здійснюється інтерполяція цих значень.
Результати проведених теоретичних і експериментальних досліджень
продемонстрували можливість компенсації БПП в БПСС у випадку, коли хоча
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б в одному з пунктів, що синхронізуються, БПП відсутня або не перевищує
допустимого рівня. Розроблено математичні моделі блоків компенсації у
часовій і частотній (спектральній) області. При розробці моделей використано
математичний апарат спектрально-кореляційного аналізу.
Кравченко І.Ф., д.т.н.,
Мітрахович М.М., д.т.н., проф.
ДП «Івченко-Прогрес»
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ
Основними завданнями щодо досліджень і розробок на даному етапі
сучасного наукового та технологічного розвитку авіаційних газотурбінних
двигунів (ГТД) є:
поліпшення економічності;
зменшення маси і вартості життєвого циклу;
підвищення надійності і довговічності при одночасному спрощенні
технічного обслуговування;
зниження емісії шкідливих речовин і шуму.
Відомо, що важливим напрямом підвищення паливної ефективності
силової установки є перехід до більш високих параметрів термодинамічного
циклу. Підвищення температури і тиску в проточній частині двигуна вимагає
застосування нових матеріалів, аеродинамічних форм і силових схем
елементів ГТД, що вирішуються шляхом глибокої дослідницької,
конструкторської, технологічної праці в різних галузях науки і техніки.
Зв'язок ККД елементів і ефективності використання палива двигуном
дозволяє визначити напрями вдосконалення і розвитку силових установок.
Подальший розвиток силових установок, що спрямований на зменшення
питомої витрати палива пов'язаний з підвищенням внутрішнього (термічного)
і тягового ККД.
Характерними рисами розробок сучасних двигунів є:
збільшення діаметра вентилятора з високим ККД і низьким рівнем
шуму;
скорочення кількості ступенів газогенератора для зменшення маси
двигуна, зниження витрат на виробництво і експлуатацію;
застосування
технологій
створення
високотемпературних
конструкційних матеріалів і економічних систем охолодження тепло
напружених деталей конструкції двигуна;
застосування нових перспективних схем двигунів типу "відкритий
ротор", редукторні і без редукторні приводи винтовентилятора;
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застосування двигунів зі складними термодинамічними циклами
(двигуни із змінним (адаптивним) циклом і циклом з проміжним
охолодженням);
застосування гібридних і електричних розподілених силових установок,
що інтегровані в елементи планера і забезпечують підвищення
аеродинамічних характеристик ЛА в цілому;
глибокою інтеграцією планера і силової установки.
Основними сучасними напрямами вдосконалення авіаційних силових
установок є:
підвищення газодинамічного досконалості двигуна з одночасним
збільшенням параметрів робочого процесу;
застосування систем проміжного охолодження;
використання високо напірних компресорів і високонавантажених
турбін;
забезпечення стереометричного процесу горіння;
застосування гібридних розподілених силових установок;
підвищення тягової ефективності двигуна збільшенням ступеня
двоконтурності і переходом до схеми типу "відкритий ротор";
зниження питомої ваги силової установки шляхом використання нових
сплавів і композиційних матеріалів;
відмова від систем відбору повітря з газоповітряного тракту двигуна на
користь електричних систем (технології "електричного двигуна");
подальша інтеграція планера і двигуна та їх систем.
Аналіз сучасних перспективних технологій світових розробників
авіаційних двигунів (General Electric Aviation, Engine Alliance (США), Pratt &
Whitney (США, Канада), Rolls-Royce (Великобританія), SNECMA (Франція),
ОДК-авіадвигунів (Росія), ДП «Івченко-Прогрес» (Україна), що спрямовані на
реалізацію основних завдань авіадвигунобудування та оцінка можливості їх
реалізації.
Одним з важливих напрямів поліпшення паливної ефективності,
зниження рівня емісії шкідливих речовин і шуму є модернізація існуючих
двигунів, що розроблені ДП «Івченко-Прогрес».
Кривобок Р.В., к.т.н., доц.,Лісачук Г.В., д.т.н., проф.,
Захаров А.В., к.т.н., Чефранов Є.В., аспірант, Волощук В.В., аспірант
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ СКЛАДНОЇ ФОРМИ НА
ОСНОВІ РАДІОПРОЗОРОЇ КЕРАМІКИ
Розвиток авіабудування в наш час визначається вдосконаленістю
матеріалів, що використовують у будівництві авіаційної та космічної техніки.
Одним із таких матеріалів є радіопрозора кераміка, що застосовується при
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виготовленні деталей для літальних апаратів, які визначають тактико-технічні
характеристики, приймаючи на себе основні теплові та силові навантаження.
Створення радіопрозорих матеріалів з комплексом високих експлуатаційних
характеристик та розробка технологічних параметрів виготовлення деталей
різних форм і розмірів є актуальною задачею сучасної авіакосмічної
промисловості.
В попередніх дослідженнях було розроблено оптимальний склад
кераміки для виготовлення антенних обтічників на основі кристалічної фази
славсоніту. Найкращі характеристики зразків досягалися при використанні
напівсухого методу пресування та складають: водопоглинання ⁓ 0,08 %,
межа міцності при стиску ⁓ 72,3 МПа та діелектрична проникність ⁓
4,93…5,26 при частоті 26…37,5 ГГц. Отримані показники властивостей
задовольняють сучасні вимоги щодо радіопрозорих матеріалів, але
формування методом напівсухого пресування дозволяє створювати вироби
тільки простої форми.
Для формування виробів з радіотехнічної кераміки складної конфігурації
з високою точністю розмірів та чистотою поверхні використовують метод
лиття з суспензій. Розроблена технологічна схема виготовлення антенного
обтічника методом шлікерного лиття включає підготовку вихідних
компонентів, приготування шлікера у шаровому млині, формування
керамічної оболонки в гіпсовій формі, сушку, випал зразків та подальшу
механічну обробку.
Чим менша вологість шлікера, тим швидше відбувається формування
шару керамічної маси на поверхні гіпсової форми. Також зменшується усадка
при висиханні сирцю та деформація виробів. Для приготування шлікера з
низькою вологістю до його складу вводять дефлокулянти. Було проведено
дослідження впливу різних видів ПАР на реологічні властивості отриманого
шлікера. Для експерименту були обрані розріджувачі марок Dolapix PС 67 та
Stellmittel ZS у різних кількостях.
В результаті аналізу отриманих даних було обрано розріджувач
Dolapix PС 67 та встановлено його дієву кількість – 0,1 мас. % з розрахунку
на суху речовину. Це дозволило знизити поріг текучості з 31 с без добавок до
25 с з добавкою. Встановлено, що зниження вологості шлікера від 25 до 21 %
покращує властивості водопоглинання та відкритої поруватості, зменшуючи
їх з 11,53 до 10,22 % та з 23,62 до 21,04 % відповідно, а також збільшуючи
показник уявної густини з 2,05 до 2,15 г/см3.
Додатково проведено експеримент з виявлення впливу температури
шлікера на реологічні властивості. Встановлено чіткий взаємозв’язок між
характеристиками, експеримент проводили за допомогою шлікера з вологістю
21 % у присутності розріджуючої добавки, в результаті підвищення
температури з 20 до 35 °С значення текучості покращуються та відповідно
зменшується з 27 до 22 секунд. Однак, попри покращення реологічних
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властивостей, значення властивостей зразків, отриманих при різній
температурі ливарного шлікера, практично не відрізняються один від одного.
Методом різних варіацій розріджувачів вдалося встановити склад
шлікера з оптимальними властивостями, але отриманий сирець був
недостатньо міцним, тому наступні дослідження проводяться в поєднанні з
визначенням оптимальної добавки та її кількості для отримання максимально
міцного сирцю при збереженні його експлуатаційних властивостей.
Ліщенко В.М.,
Худов Г.В., д.т.н., проф.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ В
МУЛЬТИРАДАРНІЙ СИСТЕМІ НА БАЗІ ДВОКООРДИНАТНИХ
ОГЛЯДОВИХ РЛС
Вимоги споживачів до якості радіолокаційної інформації (РЛІ) весь час
ростуть. Необхідною вимогою є визначення повного вектору місцеположення
об’єкту, який включає і висоту повітряних об’єктів (ПО). Проте на даний час
в системі контролю повітряного простору високий процент складають
двокоординатні
зразки
радіолокаційного
озброєння.
Ведення
радіолокаційного спостереження такими РЛС не дозволяє визначати повний
вектор положення ПО з необхідними показниками якості.
З аналізу досвіду ведення локальних та гібридних війн, операції
Об’єднаних Сил на сході України відомо, що основними напрямками
розвитку бойового застосування засобів повітряного нападу є використання
малорозмірних та малопомітних, як правило, безпілотних літальних апаратів
(БПЛА). В таких умовах необхідне нарощування радіолокаційного поля. В
роботі крім введення додаткових РЛС в район зосередження пропонується
об’єднання їх в радіолокаційну систему.
Метою роботи є аналіз можливості підвищення інформативності в
малобазовій мультирадарній системі (МРС) на базі двокоординатних
оглядових РЛС.
Розглянемо
МРС,
яка
утворена
просторово
рознесеними
однопозиційними двокоординатними активними оглядовими РЛС, які
об’єднуються через мережу обміну даними та мають єдине координатнечасове забезпечення. Кожна РЛС вимірює дві полярні координати ПО (азимут
та похилу дальність). РЛІ від кожної РЛС передається для сумісної обробки в
єдиний центр.
Методи обробки РЛІ, які можуть бути реалізовані в МРС, залежать від
кратності зон перекриття та особливостей побудови окремої РЛС, що формує
радіолокаційну систему.
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Для прикладу проведемо аналіз просторово-когерентної МРС, що
складається з однотипних РЛС, рознесених на відстань бази. Зона виявлення
формується при синхронному обертанні РЛС в області перекриття діаграм
спрямованостей антени. Головною перевагою використання МРС для
визначення координат ПО є можливість забезпечити необхідну точність
визначення координат ПО без використання точних кутових вимірювань.
Останнє дозволяє знизити вимоги до ширини та розмірів діаграми
спрямованості антени РЛС, а відповідно зменшити розміри антенної системи.
Зменшення розмірів антен дає можливість знизити вартість та підвищити
мобільність РЛС.
Використання багатопозиційних методів в МРС для підвищення
інформативності можливе. Збільшиться точність визначення площинних
координат ПО без використання кутових вимірювань, а лише шляхом
вимірювання дальностей. Крім того, можлива класифікації ПО за ешелонами
висоти в МРС, яка складається з трьох двокоординатних оглядових РЛС. При
цьому точність визначення координат далекомірним способом вимірювання
залежить від середньоквадратичної похибки вимірювання дальності
окремими РЛС, розмірів бази, положення ПО в зоні щодо нормалі до бази та
дальності до ПО від окремих РЛС, що об’єднуються.
Ланецький Б.М., д.т.н. проф.,
Коваль І.В., к.т.н. с.н.с.,
Селезньов С.В., к.т.н. с.н.с.,
Попов В.П.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗБЕРЕЖУВАНОСТІ
БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ ПРИ
ПЕРІОДИЧНОМУ КОНТРОЛІ ЇХ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Для розробки та експлуатації зенітних керованих ракет (ЗКР)
актуальним є питання оцінювання показників збережуваності ЗКР тому, що
режими утримання ЗКР передбачають етап зберігання. У зв'язку з цим
розглядається метод оцінювання показників збережуваності бортового
обладнання ЗКР (виробів) при періодичному контролі їх працездатності
Періодичний контроль працездатності виробів виконується з метою
отримання інформації для оцінювання показників їх збережуваності. Вироби
можуть бути такими, що не обслуговуються і не контролюються в
експлуатації, або такими, що обслуговуються, контролюються і
відновлюються в експлуатації. Для виробів, які обслуговуються і
контролюються оцінювання показників збережуваності проводиться за
результатами експлуатаційних спостережень, а для виробів які не
обслуговуються і не контролюються оцінювання цих показників проводиться
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за результатами періодичних контролів, які організовуються за спеціальною
програмою в процесі виконання робіт з продовження призначених показників
ЗКР. У першому і другому випадках результати контролю працездатного
стану виробів представляються, як результати випробувань на надійність за
відповідними планами.
За результатами контролю працездатності виробів на кожному етапі
контролю визначається кількість виробів, які відмовили і розраховується
оцінка імовірності відмови виробів за цей період контролю. Розглядаються
можливі ситуації виникнення відмов виробу за декілька періодів контролю.
Наводяться розрахункові співвідношення для оцінювання імперичної функції
розподілу (ЕФР) тривалостей зберігання до відмови та показників
збережуваності виробів. У зв'язку з тим, що контроль виробів є періодичним
оцінка
показників
збережуваності
характеризується
інтервальною
невизначеністю моменту виникнення відмови, яка у свою чергу визначає
точність оцінювання ЕФР і показників збережуваності. В доповіді
розглядаються питання оцінювання ЕФР і показників збережуваності виробів
з урахуванням особливостей отримання інформації.
Ланецький Б.М., д.т.н. проф.,
Лук’янчук В.В., к.т.н. с.н.с.,
Лісовенко В.В.
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Гриневич В.І.
Озброєння ЗС України
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБІТ З ПРОДОВЖЕННЯ
ПРИЗНАЧЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ
На теперішній час актуальною є розробка науково-методичного апарату
проведення робіт з продовження призначених показників (ППП), зокрема
методики техніко-економічної оцінки ефективності таких робіт стосовно
зенітних керованих ракет (ЗКР). Методика оцінки ефективності робіт з ППП
ЗКР, що пропонується, враховує витрати на виконання робіт з оцінки
можливості збільшення призначених показників понад початково встановлені
значення, витрати, які пов'язані з реалізацією для кожної ЗКР заходів,
необхідних для забезпечення її експлуатації у період, що продовжується,
додаткові витрати, які обумовлені придбанням запасних частин для
відновлення та підтримання працездатності парку ЗКР при їх експлуатації
впродовж часу t у випадку їхніх відмов.
Значення зазначених витрат, у відповідності до методики, обмежуються
витратами замовника на придбання нових ЗКР, які повинні бути придбані для
заміни ЗКР з минулими ПП.
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У доповіді наводяться основні положення методики, за якими можна
знайти припустиму величину збільшення ПП, виходячи з наявних
економічних ресурсів на продовження ПП та забезпечення експлуатації ЗКР
на період, що продовжується. Методика враховує чисельність парку ЗКР,
графіки залежностей нових значень призначених показників від витрат на
виконання робіт з ППП, які дозволяють визначити їх раціональні величини.
Зокрема вона передбачає врахування можливостей придбання замовником не
нових ЗКР, а таких, на яких постачальником виконані роботи з ППП та
встановлені гарантійні терміни служби.
Лук'янчук В.В., к.т.н., с.н.с,
Ланецький Б.М., д.т.н., проф.,
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Звєрєв О.О., к.т.н., доц.
В/ч А-0135
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ І
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ДО НАДІЙНОСТІ ЗРК НА ЕТАПАХ
ЗОВНІШНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Нормативна база з обґрунтування вимог до надійності ЗРК та її
забезпечення розглядає питання задання вимог замовником і окремо питання
забезпечення надійності розробником починаючи з етапу виконання
аванпроекту. При цьому вимоги до способів забезпечення надійності
замовником не задаються. Тому актуальним є питання задання вимог не
тільки до показників надійності, але й до конструктивних та експлуатаційних
способів її забезпечення в частині вимог до комбінованого контролю
технічного стану та системи технічного обслуговування і ремонту.
В доповіді розглядаються введене поняття комплексного обґрунтування
і забезпечення вимог до надійності, інші положення. Запропонована методика
містить початкові дані, основні завдання, послідовність їх розв'язування,
сукупність моделей, методів і методик і вихідні результати.
Вихідні результати, в загальному випадку, містять вимоги до
безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності та збережуваності, до
системи технічного обслуговування і ремонту, системи комбінованого
контролю технічним станом в системі функціонального використання ЗРК.
Використання методики ілюструється на прикладі самохідного ЗРК
середньої дальності.
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Лук'янчук В.В., к.т.н., с.н.с,
Ланецький Б.М., д.т.н., проф.,
Харківський національний університет
Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Теребуха І.М., к.т.н.
В/ч А-0800
МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ЗЕНІТНОГО
РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
У відповідності до концепції сучасної системи експлуатації зенітного
ракетного озброєння (ЗРО) за станом технічне обслуговування та поточний
ремонт будуть здійснюватися силами та засобами військових підрозділів,
центрів сервісного обслуговування і ремонту та на підприємствах
промисловості.
При реалізації цієї організаційної схеми виникає завдання
обґрунтування вимог до продуктивності та інших показників військових
ремонтних підрозділів та ремонтних підрозділів сервісних центрів при яких
забезпечується потрібний рівень боєготовності ЗРО.
У зв’язку з цим розглядаються аналітична та імітаційна моделі
функціонування багаторівневої системи технічного обслуговування та
ремонту ЗРО у виді багатофазної багатоканальної системи масового
обслуговування, яка враховує, на відміну від відомих моделей, спільне
функціонування органів технічного обслуговування і ремонту різних
ієрархічних рівнів (експлуатаційний персонал підрозділів, бригади технічного
обслуговування полку, бригади, виїзні ремонтні бригади сервісних центрів,
заводські ремонтні органи).
Наводяться приклади застосування цих моделей для вирішення завдань
аналізу та синтезу системи технічного обслуговування та ремонту ЗРО.
Леонтьєв О.Б., д.т.н., проф.,
Паращенко Т.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ СИНТЕЗУ
РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ
ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНОАВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЧАСТИН ТА
ПІДРОЗДІЛІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ
не
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встановленого на них обладнання, озброєння, але у більшому ступені від
якості системи організації та здійснення інженерно-авіаційного забезпечення
(ІАЗ) бойових дій.
Швидка зміна тактичної обстановки, постійний маневр силами та
засобами характеризують бойові дії сьогодення, та спонукають до пошуку
раціонального складу сил і засобів підготовки ЛА до бойового застосування.
Для вирішення задач подібного роду застосовуються сучасні наукові підходи,
що засновані на дослідженні складних динамічних систем та використанні
методів імітаційного моделювання.
В доповіді розглядається питання формування сукупності критеріїв та
показників для розробки методики синтезу організаційно-штатної структури
інженерно-авіаційної служби підрозділу тактичної авіації. Розглянуто
ієрархічну структуру цілей функціонування системи ІАЗ бойових дій
авіаційних частин (підрозділів) з урахуванням її ролі та місця в бойовій
системі.
На прикладах показано, що існуючий підхід до формування
організаційно-штатної структури інженерно-авіаційної служби частин
(підрозділів) тактичної авіації не в повній мірі відповідає вимогам щодо ІАЗ
бойових дій за сучасними викликами та загрозами які виникають перед
державою, а методичне забезпечення питання формування раціонального
складу сил та засобів інженерно-авіаційної служби частин (підрозділів)
тактичної авіації знаходиться на недостатньо високому науковому
методологічному рівні.
Мартинюк В.В., д.т.н., проф.,
Засорнов О.С., к.т.н., доц.
Хмельницький національний університет
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ
АПАРАТУРИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
Електроживлення військової апаратури в польових умовах є дуже
важливим під час ведення військових дій при пошкодженні стаціонарних
електричних мереж. Використання дизельних електрогенераторів створює
шум, який демаскує війська, що дозволяє противнику визначити замасковані
позиції українських військ.
Для забезпечення електроживлення військової апаратури в польових
умовах автори пропонують інтелектуальну систему електроживлення, яка
складається із сонячних панелей, суперконденсаторів, акумуляторів,
пристрою відслідковування позиції сонця та пристрою відслідковування
точки максимальної потужності кожної сонячної панелі.
Важливим елементом інтелектуальної системи електроживлення
військової апаратури в польових умовах є пристрій діагностування кожної
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сонячної панелі, кожної комірки блоку суперконденсаторів та кожної комірки
акумуляторних батарей. Особливістю такого пристрою є запропоновані нові
алгоритми діагностування, які базуються на теорії дробового числення,
імпедансній спектроскопії та елементах теорії штучного інтелекту.
Загальною особливістю усіх складових інтелектуальної системи
електроживлення військової апаратури в польових умовах є те, що вони усі
складаються із послідовно з’єднаних комірок, робота яких залежить від їх
внутрішнього комплексного опору. Наприклад, сонячна панель складається із
послідовно
з’єднаних
фотоелементів,
суперконденсаторна
батарея
складається із послідовно з’єднаних комірок суперконденсаторів, а
акумуляторна батарея складається з послідовно з’єднаних гальванічних
елементів.
Використання інтелектуальної технології інтернету речей дозволяє
використовувати індивідуальну IP-адресу кожної сонячної батареї, кожної
батареї суперконденсаторів та кожної акумуляторної батареї. Це дозволяє
проводити дистанційне діагностування кожного із послідовно з’єднананих
фотоелементів в сонячній панелі, кожної із послідовно з’єднаних комірок
суперконденсаторів та кожного із з послідовно з’єднаних гальванічних
елементів у акумуляторній батареї. Отримана інформація дистанційно
передається на ноутбук, обробляється та в залежності від результатів
діагностування, формуються
керуючі
сигнали
для
забезпечення
максимального коефіцієнта корисної дії системи та максимальної її
ефективності та може бути застосована у підрозділах збройних сил,
командних пунктах, тилових підрозділах забезпечення, що значно підвищить
їх енергонезалежність у польових умовах та в умовах бойових дій.
Марченко В.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ТЕХНІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ
АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ
Аналіз конструктивних особливостей, технічного стану АЗУ та
результатів досліджень і робіт з продовження їх ресурсних показників,
результатів теоретичних досліджень, лабораторно-стендових досліджень та
випробувань, дозволяє визначити ряд проблемних питань щодо справності
АЗУ та визначити перспективи і доцільність їх подальшої експлуатації.
Авіаційні керовані ракети (далі – АКР) класу “повітря-повітря” Р-27Р
(ЕР), Р-27Т (ЕТ), Р-73(Л,К), Р-60(М, МК).
Масовою несправністю АКР типу Р-73 є масова деградація клеєного
матеріалу, виділення желеподібної маси та відклеювання порохової шашки
газогенераторів 9-П-1028.
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Враховуючи подібність конструкції та виготовлення АКР за
технологіями 80-х років з великою імовірністю можливо очікувати аналогічну
несправність в КАР типу Р-60, Р-27 та корегованих авіаційних бомбах всієї
номенклатури. Наслідком зазначеної несправності є скорочення керованого
польоту.
Разом з тим, виконання заходів з усунення вищезазначеної несправності
АКР та позитивні результати льотних випробувань дозволять продовжити
призначений строк їх експлуатації до 30-35 років з дати виготовлення.
АКР класу “повітря-поверхня” Х-25, Х-29, Х-58У, Х-59.
Досвід виконання комплексу досліджень та робіт з продовження
встановлених ресурсних показників ракетам Х-25МЛ, Х-29Л, Х-29Т та
позитивні результати льотних випробувань дозволяють прогнозувати строк їх
експлуатації до 30-35 років з дати виготовлення.
Кореговані авіаційні бомби (далі – КАБ).
Основною проблемою, крім прогнозованого стану газогенераторів є
велика кількість відмов їх апаратурних частин, особливо це стосується КАБ1500Л-Пр, що обумовило призупинення виконання робіт з визначення
можливості продовження призначеного строку служби до 30 років.
НАР типу С-5, С-8, С-13, С-24Б, С-25.
Досвід виконання комплексу досліджень та робіт з продовження
встановлених ресурсних показників ракетам типу С-8 дозволяє прогнозувати
строк експлуатації зазначених ракет до 30 років, а при виконанні ремонтновідновлювальних робіт і більше. Основними проблемними питаннями для
цього класу АЗУ є поступове старіння матеріалів спец хімії, яке призводить
до зменшення сумарного імпульсу тяги двигунів та не спрацювання
п’єзоелектричних підривних пристроїв бойових часин НАР.
Фугасні авіаційні бомби (далі – ФАБ) загального призначення калібру
1500, 500, 250 кг та осколково-фугасні авіаційні бомби (далі – ОФАБ)
загального призначення калібру 250, 100 кг.
На теперішній час призначений строк служби майже всім авіаційним
бомбам встановлено 35 років.
Простота конструкції та висока ступінь герметичного корпусу, що
запобігає фізико-хімічним змінам вибухових речовин, дозволяє прогнозувати
строк їх експлуатації до 40-45 років.
ФАБ та ОФАБ штурмового призначення калібру 500, 250 кг.
Особливості конструкції (наявність гальмівного парашута, вбудованого
підривного пристрою досить складної конструкції та наявність
піроавтоматики), відсутність в Україні конструкторської та технологічної
документації ускладнює проведення робіт з продовження їм ресурсних
показників. Разом з тим, за результатами проведених випробувань деяких
типів зазначених бомб допущених до застосування в особливий період,
дозволяють прогнозувати строки їх служби до 30-35 років.
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Разові бомбові касети (далі – РБК) та разові бомбові зв’язки (далі –
РБЗ).
Основною проблемою з проведення робіт з визначення продовження їм
ресурсних показників є наявність в їх конструкції піроавтоматики. Разом з
тим досвід застосування їх в умовах АТО підтвердив їх високу надійність та
дозволяє прогнозувати строк їх служби до 30-35 років.
Авіаційні патрони до авіаційних гармат калібру 23 та 30 мм. та
підривачі до них.
Основними проблемними питаннями для авіаційних патронів та їх
підривачів є поступове старіння матеріалів спец хімії (порохів) у їхньому
складі.
Разом з тим досвід виконання комплексу досліджень та робіт з
продовження встановлених ресурсних показників авіаційним патронам та їх
підривачам дозволяє прогнозувати строк експлуатації зазначеним авіаційним
патронам та їхнім підривачам до 40-45 років.
Таким чином, підтримання та відновлення справності парку АЗУ
доцільно виконувати шляхом:
проведення досліджень і робіт з визначення можливості продовження
ресурсних показників (строку служби, термінів зберігання);
освоєння ремонту складових частин, вузлів та агрегатів АЗУ, технічний
стан яких досяг граничного стану.
Марченко В.Я.,
Грищак Д.Д., к.ф.-м.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ВИБОРУ БОРТОВОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНО-БОЙОВОГО ЛІТАКА
Бортовий радіолокаційний комплекс перспективного навчальнобойового літака (БРЛК ПНБЛ) нового покоління повинен забезпечувати
ситуаційну обізнаність екіпажу при вирішенні всіх завдань, що стоять перед
ПНБЛ, тобто БРЛК повинен бути багатофункціональним і багаторежимним.
Багатофункціональність передбачає здатність здійснювати огляд не
тільки повітряного простору, а й земної (водної) поверхні.
Багаторежимність визначається сукупністю режимів, використовуваних
при огляді повітряного простору а також земної (водної) поверхні. До них,
перш за все, відносяться: варіанти огляду зон відповідальності, режими
виявлення, розпізнавання, супроводу одиночних цілей і багатоцільовий
супровід з ранжируванням цілей за ступенем важливості, групування цілей по
їх тактичною ознакою і ряду інших ознак.
БРЛК є складовою частиною інтегрованого комплексу авіоніки, до
складу якого в якості базових елементів входить багатоспектральна оптико366
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електронна система, система державного розпізнавання, системи
радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби та інших систем.
Розширення номенклатури цілей і забезпечення екіпажу відповідною
інформацією вимагає підвищення ролі каналів інформаційного обміну
всередині БРЛК. Вирішення всього комплексу інформаційно-управлінський
завдань фактично перетворює БРЛК в інтелектуальну систему автоматичного
управління процедурами обробки сигналів.
Вітчизняний військово-промисловий комплекс України на теперішній
час має ряд початкових наробіток, які можуть бути покладені в початок
розробки вітчизняного авіаційного БРЛК.
Одним із можливих варіантів встановлення на вітчизняний ПНБЛ є
авіаційний БРЛК типу “Эсмеральда” українського виробництва.
БРЛК типу “Эсмеральда” представляє собою багаторежимний
імпульсно-доплерівский радар з механічною сканованою плоскою антенною
решіткою (MESA), твердотільним підсилювачем потужності, адаптивною
обробкою та аналізом сигналів оснащений каналом підсвіту та радіокорекції
ракет Р-27Р та Р-77. За характеристикам випромінення та індикації повністю
відповідає РЛПК літаків типу Су-27, Су-30, МиГ-29 та МиГ-29УБ.
Мельник Б.О., к.т.н.
Дорофєєв М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ
Аналіз відкритих джерел інформації показав, що на озброєнні
артилерійських підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України
знаходяться наступні самохідні гармати (СГ): 122-мм СГ 2С1 «Гвоздика»,
152-мм СГ 2С3 «Акація», 152-мм СГ 2С5 «Гіацинт-С», 152-мм СГ 2С19
“Мста-С”, 152-мм СГ 2С7 «Піон».
Основними СГ є 122-мм 2С1 «Гвоздика» та 152-мм 2С3 «Акація». Ці
СГ прийняті на озброєння на початку 70-х років минулого століття та
знаходяться в експлуатації більше 40 років. Своїми тактико-технічними
характеристиками вони значно поступаються самохідним гарматам, які
знаходяться на озброєнні провідних країн світу.
З метою підвищення тактико-технічних характеристик вітчизняних СГ
до рівня кращих зразків СГ провідних країн світу, потрібно проведення
заходів, основними з яких є модернізації.
Модернізація – дешевий та швидкій спосіб отримати покращені
тактико-технічні характеристики зразків зброї або набуття виробом
принципово нових якостей.
На теперішній час основними напрями модернізації СГ є:
покращення характеристик маневреності;
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покращення характеристик точності стрільби, швидкострільності;
покращення експлуатаційних характеристик;
забезпечення адаптації цієї бойової системи в єдину мережу
управління.
Одним зі шляхів покращення характеристик точності стрільби та
швидкострільності є застосування нових метальних зарядів.
Одним з найбільш значних досягнень провідних країн світу у галузі
артилерійських технологій у останні роки є розробка модульних метальних
зарядів (ММЗ).
Системи модульних метальних зарядів (ММЗ) дозволяють
автоматизувати процес заряджання гармати, сприяючи підвищенню
скорострільності, виключити наявність невикористованих пучків при
формуванні зменшених зарядів і спростити виробництво та матеріальнотехнічне забезпечення. Системи ММЗ, розроблені і прийняті на озброєння в
багатьох країнах: США, Німеччини, Франції, ПАР, Великобританії, мають
близькі параметри. Як приклад представлена система ММЗ MACS (США).
Система ММЗ MACS складається з модуля M231 для формування
першого-другого зонних зарядів і модуля M232 для формування третього п’ятого зонних зарядів для 39 калиберних систем і третього - шостого - для 52
калиберних. Згідно з ТТЗ система ММЗ MACS має бути оптимізована для
САУ Crusader (розробка якої згорнута через дорожнечу проекту)
забезпечувати дальність стрільби 40+ км при скорострільності 10-12 пострілів
у хвилину із середнім відхиленні початкової швидкості снаряда < 2 м/с,
замінювати штатну систему з картузних МЗ чотирьох типів і відповідати
Положенням багатосторонньої угоди по балістиці. Крім того, модулі MACS
мають бути легко відрізнити один від одного як візуально (за кольором
модулі), так і на дотик за формою, і запалюватися з будь-якого торця - щоб
виключити необхідність визначення і установки правильної орієнтації
модулів при заряджанні як вручну, так і автоматом.
Фахівці відзначають наступні переваги застосування системи ММЗ
MACS порівняно зі штатними картузними МЗ НАТО:
17%-е зниження вартості застосування;
40%-е зниження займаного обсягу;
10%-е зниження маси;
33%-е збільшення максимальної дальності стрільби;
120%-е збільшення скорострільності;
велика гнучкість застосування;
висока ефективність використання - ні невикористовуваних модулів;
сумісність з традиційними і лазерними пристроями займання;
екологічна чистота - знижено рівень канцерогенів, відсутня свинець.
Модуль M231 прийнятий на озброєння 25 жовтня 1999 року, поставки
у війська розпочаті у другому кварталі 2002 року. Модуль M232 прийнятий
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на озброєння 8 серпня 2001 року, поставки у війська розпочаті в четвертому
кварталі 2003 року.
Для використання ММЗ більш підходять гармати з поршневими
затворами. Запалювання метального заряду у таких гарматах здійснюється за
рахунок праймера, який встановлюється у затворі.
Для використання ММЗ на конкретних зразках артилерійських систем,
таких як СГ 122-мм 2С1 «Гвоздики» та 152-мм СГ 2С3 «Акації», потрібне
проведення конструкційних змін у конструкції затвора або зміна способу
запалювання метального заряду.
Використання модульних метальних зарядів у СГ 122-мм 2С1
«Гвоздика» та 152-мм СГ 2С3 «Акація» можливе тільки при використанні
капсульної втулки та осьового запалювального пристрою.
Введення до складу ММЗ піддону з капсульною втулкою та осьовим
запалювальним пристроєм забезпечить використання на конкретних зразках
артилерійських систем, таких як СГ 122-мм 2С1 «Гвоздики» та 152-мм СГ
2С3 «Акації».
На теперішній час розроблення перспективного ММЗ для вітчизняних
СГ є актуальною темою.
Миронюк М.Ю.,
Опенько П.В., к.т.н.,
Авраменко О.В., к.т.н.,
Поліщук В.В., к.в.н.,
Білявський Б.А.
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ЗА СТАНОМ
На теперішній час основу технічної оснащеності Повітряних Сил
Збройних Сил України складають зразки озброєння та військової техніки
(ОВТ), які розроблені у другій половині ХХ сторіччя, перебувають в
експлуатації поза межами встановлених календарних (ресурсних) показників
та характеризуються відсутністю, у переважної більшості, авторського
супроводження експлуатації з боку Виробника та Розробника. Вони
розроблялись для експлуатації в умовах існування єдиного військовопромислового комплексу Радянського Союзу за умови відповідного
фінансування Збройних Сил. Таким чином, в умовах обмеженого
фінансування, переведення ОВТ на експлуатацію за технічним станом
створює всі необхідні передумови для її використання за призначенням поза
межами значень календарних і ресурсних показників, установлених
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розробником та виробником (або збільшених експлуатантом), з метою
забезпечення потрібних рівнів справності ОВТ без виконання планових
ремонтів. При цьому окремі установлені календарні і ресурсні показники
можуть поетапно скасовуватися за винятком встановленого строку служби
(ресурсу).
Переведення зразків ОВТ з регламентованої стратегії на стратегію
технічної експлуатації і ремонту за станом потребує визначення порядку
виходу зразків ОВТ у середній (капітальний) ремонт. Нормативними
документами визначено, що рішення про проведення ремонту зразків ОВТ
при експлуатації за технічним станом приймається за результатами контролю
їх граничного стану, сформульовані загальні вимоги до визначення
періодичності проведення контролю граничного стану. При цьому порядок
виходу зразків ОВТ у середній (капітальний) ремонт на інтервалах часу між
контролями граничного стану відповідних зразків не визначений.
Сформульовані основні положення порядку планування виходу у
середній (капітальний) ремонт зразків ОВТ при експлуатації за технічним
станом, які дозволяють розподілити однотипні зразки ОВТ на дві групи. До
першої групи відносять зразки ОВТ, які протягом наступного року не
потребують середнього (капітального) ремонту. До другої групи відносять
зразки ОВТ, які протягом наступного року потребують середнього
(капітального) ремонту та визначається черговість його проведення.
Нікітін М.М., к.т.н., доц.
Головний конструктор РЛС ККП
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ КОНТРОЛЮ
КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Провідні країни світу прагнуть самостійно або в кооперації отримувати
інформацію про стан у близькому космічному просторі. Необхідність
контролю космічного простору (ККП) обумовлена двома основними
завданнями. Перше пов’язане із значною кількістю космічного сміття, що
безперервно збільшується і становить загрози національним космічним
апаратам. Друге завдання – необхідність зменшення залежності від США в
питаннях отримання актуальних та достовірних даних з каталогу космічних
об’єктів. Так, Європейське космічне агентство з 2009 року реалізує програму
створення європейської системи ККП. Ця система повинна забезпечити
безперервний контроль за європейськими космічними апаратами (КА) та
попереджувати про небезпечні зближення з елементами космічного сміття
(ступені ракет-носіїв, КА, що припинили функціонування, фрагменти
конструкцій, уламки, які виникли в результаті зіткнення КА та частин на
орбітах). Наразі, засоби радіолокаційного ККП, які здатні функціонувати
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незалежно, без попереднього цілевказіння, практично відсутні. Тому задача
створення радіолокаційних станцій ККП (РЛС ККП) є актуальною.
Функції радіолокаційного ККП виконують існуючі РЛС систем
попередження про пакетний напад (наприклад, AN/FPS-132 ВПС США,
«Воронеж» ВКС РФ). Також створюються нові РЛС ККП.
У Франції за програмою ABISS розробляються бістатична РЛС ККП, та
РЛС подвійного призначення TLP для дальнього виявлення цілей. РЛС TLP
складається з модулів високої заводської готовності, що надає властивість
масштабування.
У Німеччині в рамках проекту GESTRA розробляється швидкодіюча
контейнерна РЛС ККП L-діапазону, яка призначена для контролю за орбітами
на висотах 300-3000 км. Особливістю РЛС GESTRA є використання антенної
решітки з цифровим діаграмоутворювонням.
За замовленням Державного космічного агентства України Державне
підприємство завод «Арсенал» виконує дослідно-конструкторську роботу
«Збруч» зі створення РЛС ККП яка призначена для виявлення, супроводу та
визначення координат космічних об'єктів штучного походження на орбітах до
1300 км. РЛС ККП створюється за технологією цифрових антенних решіток з
роздільним виконанням антенно-приймальної (АПС) та антеннопередавальної (АПДС) систем та за модульним принципом побудови. Згідно з
технічним завданням, РЛС ККП повинна створюватись шляхом послідовного
нарощуванням модулів АПС та АПДС, що дозволяє нарощувати
енергетичний потенціал. Робоча зона РЛС ККП: за азимутом - 60º; за кутом
місця - 30º; за дальністю – від 15 до 3000 км.
На даний час виконано перший етап створення РЛС ККП-128, яка має
128 антенно-приймальних та 128 антенно-передавальних каналів.
В доповіді наводяться основні технічні характеристики РЛС ККП та
деякі результати випробувань з виявлення та супроводження повітряних та
космічних об’єктів.
Новосад Л.Ю., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Особливої актуальності останнім часом набуло питання підвищення
ефективності удосконалення механізмів державного експортного контролю за
міжнародними переміщеннями та використанням фізичними та юридичними
особами технологій, застосування яких може вплинути на стан національної
безпеки України, зокрема технологій військового призначення.
Важливим та дуже складним завданням є контроль за “неосязаемой” –
невловимою передачею технологій .
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Невловимі передачі технологій - це наукові конференції, зустрічі,
дискусії, обміни, виступи, інспекції, консультації, демонстрації, технічна
допомога, лекції, семінари, навчання, публікації, передача технологій по
каналах електронної мережі та інше.
Невловима передача технологій - це така форма передачі технологій, за
допомогою якої передається засобами сучасного зв'язку певна частина
технічних знань і розробок у вигляді відомостей, які не мають фізичної
форми, але згодом, сприяє наданню технічної та інформаційної допомоги
партнерові для створення продукції, що підлягає експортному контролю.
Для української системи експортного контролю передача технологій
нематеріальним способом є актуальним і необхідним. Потрібно вживання
кардинальних заходів з цього питання, тому що відсутність найсуворішого
контролю над передачею інформації про технології військового застосування
завдає шкоди не тільки конкурентоспроможності промисловості, але й
національної безпеці.
Особливо важким завданням є віднесення (не віднесення) до товарів
військового призначення результатів науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, які передбачаються до поставки іноземному
замовникові. При їх виконанні неможливо провести чітку грань між науковотехнічними,
технологічними
рішеннями,
іншими
результатами
інтелектуальної діяльності, які мають тільки військове призначення, та тими,
які мають цивільне (загальнопромислове) призначення, але можуть
використовуватись (використовуються) у військовій сфері. При цьому форми
передбачуваних для експорту результатів інтелектуальної діяльності можуть
бути різними: технічна та технологічна документація, звіти про результати
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, комп’ютерні
програми, технічні данні, бази даних, корисні моделі, макети, зразки
продукції, ліцензії на виробництво продукції та інші.
Для визначення приналежності результатів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт до товарів військового призначення
потрібно проведення комплексного аналізу за участю відповідних органів
військового управління та спеціалізованих науково-дослідних установ
Міністерства оборони. Обов’язковими при цьому є наступні напрямки аналізу
наявності в передбачуваних до вивозу з України матеріалах: інформації у
військово-технічній області або результатів інтелектуальної діяльності які
відносяться к виробам військового призначення; відомостей, що становлять
державну таємницю або службову інформацію (які не підлягають відкритому
поширенню); патентоспроможних технічних рішень; надлишкової інформації,
що не передбачена контрактом.
За результатами комплексного аналізу у разі віднесення результатів
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що передбачувані до
поставки іноземному замовнику, до товарів військового призначення їх
експорт повинен здійснюватися тільки у рамках військово-технічного
372

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

співробітництва України з іноземними державами. Відомості, які не
підлягають відкритому поширенню, та надлишкова інформація повинні бути
виключені з матеріалів, що поставляються інозамовнику. Усі права на
патентоспроможні технічні рішення повинні бути попередньо захищені.
Новосад Л.Ю., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВИХ
АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ В РАМКАХ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ
МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНИХ ЗАСАД З
ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРИНЦИПІВ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ
Імітаційне моделювання як один з напрямків в області системного
аналізу і комп'ютерної математики завжди зберігало і продовжує зберігати
статус ефективного інструментарію дослідження складних систем, до яких
відносяться високотехнологічні зразки військової техніки, у тому числі,
авіаційні тренажері.
Міжнародні фахівці найвищого рівня визнають важливість
комунікаційних можливостей тренажерів для забезпечення високої
реалістичності навчань, а також підкреслюють необхідність проведення
спільних навчань за участю різних видів Збройних Сил і міжнародних
навчань.
Створення таких систем стикається з рішенням задач оперативного
управління просторово-розподіленими структурами (окремими тренажерами,
зразками ОВТ, підрозділами), а також взаємодії інформаційних процесів в
рамках єдиної системи моделювання (обчислювально-моделюючого
комплексу).
Імітаційні комплекси і комп'ютерні засоби моделювання бойової
обстановки поєднуються зі штатними зразками (комплексами, системами)
озброєння і військової техніки (ОВТ) на основі глобально розподілених
інформаційно-комунікаційних мереж зв'язку та високопродуктивних
обчислювальних комплексів, що забезпечує якісне відпрацьовування учбовобойових завдань військами (силами), що дислокуються в різних географічних
районах, в інтересах підвищення рівня їх бойової і оперативної підготовки.
Провідні країни вже давно ведуть роботу зі створення
мережецентрічних рішень, в основі яких лежить спроба використання
онтологій, які фактично є інструментом формування, управління та
відображення знань, за рахунок того, що описують семантику об'єктів.
Особливо ефект може бути досягнутий при застосуванні
трансдисциплінарного підходу, який забезпечує достовірну та коректну
процедуру зв’язування контекстів політематичних інформаційних ресурсів на
основі множинної упорядкованості.
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Разом з тим, узагальнене рішення щодо забезпечення ефективного
інтегрованого використання складних інформаційних систем (авіаційних
тренажерів і літальних апаратів різних типів) та ГІС-орієнтованого
прикладного програмного забезпечення з різною атрибутикою на сьогодні
відсутнє.
Інтеграцію різних мережевих інформаційних ресурсів в єдиний
інформаційний простір конструктивно можливо здійснити шляхом
впровадження принципів трансдисциплінарності, що дозволяє розглядати всі
процеси в інформаційному просторі на основі категорії множинної
впорядкованості станів взаємодії систем, які її складають. У випадку
створення розподіленої мережі підготовки екіпажів літаків (вертольотів) під
трансдисциплінарністю інформаційного середовища будемо розуміти
множинну часткових впорядкованостей множин таксономічних і
операціональних властивостей онтологічних моделей предметних областей,
що відображають процеси функціонування окремих тренажерних систем.
Такий підхід інтеграції політематичних інформаційних ресурсів
дозволить сформувати мережу єдиного універсального, упорядкованого
інформаційного середовища шляхом застосування онтологічного підходу на
рівні концептуального відображення взаємодії мережевих інформаційних
процесів і систем в різних предметних областях.
Новосад Л.Ю., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ
АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖНИХ КОМПЛЕКСІВ
Загальна тенденція розвитку тренажеробудування характеризується
поліпшенням їх характеристик за рахунок поєднання сучасних систем
візуалізації, сучасних платформ рухливості, більш досконалого програмного
забезпечення і розширення діапазону режимів дій, які моделюються, а також
забезпечення функціонування тренажерів у єдиному віртуальному просторі.
В Україні відсутні реально діючи нормативні документи, які б
визначали сучасні критерії кваліфікаційної оцінки військових авіаційних
тренажерів, та були б пов'язані із сертифікаційним забезпеченням діяльності
як виробників, так і користувачів тренажерів.
Так при формуванні узагальнених тактико-технічних вимог до
військових авіаційних тренажерів, у більшості випадків доводиться
використовувати нормативні і регламентуючі документи радянських часів, які
на сьогодні не враховують сучасних науково-технологічних досягнень.
У цих умовах напрошується необхідність розробки в Україні власних
єдиних підходів до формування вимог до авіаційних тренажерів, а також
критеріїв оцінки військових тренажерів і сучасних концепцій підготовки
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льотного складу, які будуть базуватися на міжнародній практиці та
стандартах, а також ураховувати вітчизняні особливості. Це вимагає
серйозного експертного аналізу, організації процесу взаємодії різних
міжвідомчих профільних структур, а також концентрації фінансових і
інтелектуальних ресурсів розробників.
З іншого боку, пряме запозичення іноземної нормативної бази,
наприклад, стандартів типу STANAG, спричиняє додаткові проблеми. Адже в
такому випадку, навіть якщо виробники почнуть створювати продукцію
відповідно до зазначених стандартів, то військовому споживачеві будуть
потрібні атестовані методики перевірки її на відповідність сучасним
висунутим вимогам.
Міжнародний стандарт ICAO.9625 містить вимоги до технічних
характеристик авіаційних тренажерів, а також стандартизує всі види
тренувань.
Аналіз документа Doc.9625 ІCAO в якості нормативної бази щодо
критеріїв оцінювання технічних засобів навчання льотного складу показує,
що його дійсно можна використовувати для оцінки пілотажних можливостей
тренажерів, вимог до математичних моделей динаміки польоту та інше.
Однак обов'язкові для військової сфери питання врахування фактору
бойового застосування авіації тут залишаються не вирішеними.
Принципові відмінності тренажерів військової авіації пов'язані з
особливостями використання навігаційного встаткування, різного озброєння,
маневрування в умовах бойової обстановки та інше. Якщо говорити про
початкову підготовку льотного складу або відпрацювання навичок дій
екіпажу в аварійних ситуаціях на військових авіаційних тренажерах, то це
цілком прийнятний варіант. Але, надалі потрібна спеціалізована підготовка
саме військових льотчиків, що враховує специфіку відпрацьовування
тактичних завдань конкретного виду (роду) Збройних Сил.
Таким чином, процес пов'язаний зі створенням сучасної нормативної
бази по процедурах формування вимог, кваліфікаційній оцінці та
випробуванням (сертифікації) перспективних авіаційних тренажерів повинен
бути врегульований у найкоротший термін. Рух в напрямку інтеграції з НАТО
потребує відповідності тим вимогам, які пред'являються для членів і
партнерів Альянсу, у тому числі, у сегментах бойової підготовки льотчиків на
перспективних авіаційних військових тренажерах.
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Опенько П.В., к.т.н.,
Майстров О.О., к.т.н., доц.,
Ткачов В.В., к.в.н., проф.,
Миронюк М.Ю.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Сачук І.І., к.т.н., с.н.с, доц.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БПЛА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Досвід експлуатації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в арміях
країн світу свідчить, що, наприклад, тільки в збройних силах США 32%
аварій включають в себе людський фактор, тоді як 45% припадають на
відмову зразків або самостійно, або в комбінації з впливом інших факторів.
Проведені дослідження показують, що надійність елементів системи стає
більшою загрозою для БПЛА, ніж в даний час для звичайних літальних
апаратів, та вимагають підвищення ефективності логістичного забезпечення.
Саме тому для забезпечення функціонування БПЛА у системі
повітряного простору необхідно розуміти особливості застосування та
логістичного забезпечення безпілотної авіації. При цьому під технічним
забезпеченням як складової логістичного забезпечення розуміється
діяльність, що здійснюється на землі до (або після) польоту з метою
забезпечення ефективної та безпечної експлуатації БПЛА. Згідно з цим
широким визначенням, в ході виконання заходів проводиться технічне
обслуговування БПЛА, яке включає підготовку до вильоту (збирання,
заправку, перевірку перед вильотом), відновлення (ремонт) та оновлення
програмного забезпечення. Крім того, виконуються заходи технічного
обслуговування на транспортному засобі та апаратурі управління, до якої
належить станція наземного керування БПЛА.
Сформульовані основні особливості, які необхідно враховувати при
організації логістичного забезпечення підрозділів БПЛА:
виконання операцій збирання (розбирання) – тактичні та оперативні
БПЛА, як правило, розбираються для транспортування та зберігання, при
цьому виконуються підключення та відключення електричних систем, що
висувають вимоги до обслуговування акумуляторних батарей та можуть
підвищити ймовірність пошкодження та помилки технічного обслуговування;
використання інформації про режими і швидкості відмови компонентів,
обліку напрацювання елементів та годин польоту – за відсутності інформації
про термін служби, наробіток двигуна та планера БПЛА програми технічного
обслуговування, орієнтовані на надійність, не можуть бути розроблені;
підготовка палива – вимоги змішування компонентів палива
спеціалізованими дозаторами окремих БПЛА перед застосуванням.
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Остапенко Н.В., д.т.н., доц., КолосніченкоО.В., д.т.н., доц.,
Рубанка А.І., к.т.н.,
Токар Г.М., асп.,
Колосніченко М.В., д.т.н., проф.
Київський національний університет технологій та дизайну
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙН-РОЗРОБКИ СУЧАСНОГО ЗАХИСНОГО
ОДЯГУ ДЛЯ ПІЛОТІВ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ
Існуючий захиснийодягвітчизняного виробництва для пілотівне
витримує встановленого терміну експлуатації з різних причин, не забезпечує
належного адекватного захисту військових від задекларованих видів
небезпек, не повністю відповідає конкретному рівню висунутих до нього
вимог, створює додаткові фактори ризику, не завжди забезпечує реалізацію
специфічних потреб середовища, а також має невиправдано високу вартість.
Ергономічна недосконалість виробів для захисту військових при
несенні ними служби призводить до фізичного перевантаження внаслідок
завеликої маси одягу, ускладнення і обмеження характерних рухів бійців,
невідповідності конструктивно-технологічних рішень виробів умовам
експлуатації, і як наслідок – порушення теплового балансу.
Актуальність розробки одягу для пілотів військової авіації має велике
соціально-економічне значення, яке обумовлено необхідністю забезпечення
ефективного захисту бійця з метою збереження його здоров'я та
працездатності, належного виконання ним своїх професійно-кваліфікаційних
обов’язків. Робота спрямована на підвищення ефективності захисту
військовослужбовців, зниження рівня їх травматизму і загибелі бійців,
формування раціональної структури асортименту вогнезахисного одягу для
заданої сукупності військово-облікових спеціальностей із запровадженням
сучасних інформаційних технологій, створення та впровадження у
виробництво технологічно раціональних та естетично-ергономічних
різновидів захисного одягу, здатних забезпечити потреби Збройних сил.
При дизайн-розробці сучасного ефективного захисного одягу для бійців
різних військово-облікових спеціальностей необхідно враховувати умови його
експлуатації та особливості професійно-кваліфікаційної діяльності, до яких
належать:
– виокремлення та угруповання різновидів захисного одягу для пілотівза
різними критеріями;
– визначення поширених видів небезпеки навколишнього середовища за
умов дослідження виробничо-кліматичних умов середовища, рівня їх
шкідливості та топографії впливу на різні ділянки одягу пілота;
–
виокремлення певної кількості джерел їх виникнення та визначення
основних факторів ризику при використанні захисного одягу на основі
аналізу небезпек;
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–
врахування інших виробів військового обмундирування, бойового
спорядження (кисневі маски, висотні компенсуючі костюми, гермошоломи,
висотні скафандри, вироби для захисту рук та ніг тощо);
– систематизація інформаційної бази елементів існуючого захисного
одягу, їх конструктивні і технологічні характеристики з можливістю
прогнозування, розширення асортименту.
Метою проектує розробка дизайн-ергономічних рішень сучасного
ефективного захисного одягу українського виробництва для пілотів, що
несуть службу в умовах впливу різних видів небезпеки, із визначеними
вимогами до експлуатаційної надійності і ергономічності шляхом
експериментального підбору вогне-, термостійких матеріалів і формування
раціональних структур пакетів. Для досягнення поставленої мети проекту
мають бути вирішені такі взаємопов’язані завдання:
– розвинуто на основі системного підходу методологічні підходи до
вирішення задач математичного моделювання та оптимізації параметрів,
конструкцій і режимів використання захисних комплектів для пілотів;
– розвинуто теоретичні основи визначення теплофізичних характеристик
матеріалів та пакетів багатошарового захисного одягу, теоретично
обґрунтовано фізичну модель процесу визначення теплового опору пакетів
матеріалів з метою підвищення точності вимірювань;
– розроблено методологічну концепцію оцінювання ризиків при
використанні захисного одягу на основі дослідження статистичної
інформації про причини виникнення відмов виробів з метою забезпечення
необхідного рівня безпеки військовослужбовця;
– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено
формування раціональної структури пакетів захисного одягу для пілотів від
впливу різних видів небезпек з метою прогнозування поведінки пакетів
матеріалів захисного одягу;
– розвинуто зонально-модульну модель і метод дискретної оптимізації
для обґрунтування способів підвищення ефективності захисного одягу з
прогнозованими характеристиками залежно від впливу різних видів
небезпеки;
– сформовано раціональні структури асортиментних рядів захисного
одягу для пілотів військової авіації, розроблено конструктивно-технологічні
рішення виробів різного призначення, елементів захисного одягу, виготовлено
та впроваджено експериментальні зразки комплектів у промислове
виробництво.
Отже, багатофакторність та міждисциплінарність розвитку наукових основ
дизайн-проектування захисного одягу, стійка тенденція до появи на світовому
ринку нових текстильних захисних матеріалів, сучасні технології
виготовлення одягу виключають одномоментність рішень та вичерпність
теми і передбачають тісну плідну співпрацю колективу авторівз фахівцями
інших провідних організацій і установ.
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Очкуренко О.В., к.т.н.,
Стовба Р.Л.,
Гурін А.П.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ ПАСИВНИХ
ЗАВАД В РЛС З ЕКВІВАЛЕНТНОЮ ВНУТРІШНЬОЮ
КОГЕРЕНТНІСТЮ
На озброєні радіотехнічних військ України перебуває значна кількість
РЛС з еквівалентною внутрішньою когерентністю. Цей тип радіолокаторів
характеризується достатньо простою структурою, високою надійністю
роботи, малими масо-габаритними показниками, доброю мобільністю.
Особливістю передавальних систем зазначених РЛС є використання
автогенераторних приладів (наприклад, магнетронів), в яких недостатня
стабільність несучої частоти зондувальних сигналів (ЗС).
Низька стабільність несучої частоти зондувальних сигналів є
домінуючим фактором, що призводить до зниження захищеності РЛС від
пасивних завад (коефіцієнт подавлення пасивних завад практично не
перевищує 15…20 дБ). Перехід на цифрову систему обробки сигналів не
поліпшить якість компенсації пасивної завади, оскільки декорелююча дія
частотної нестабільності генератора НВЧ не усувається. Зменшити вплив
нестабільності несучої частоти зондувальних сигналів на ефективність роботи
системи селекції рухомих цілей (СРЦ) можна за рахунок корекції спектрів
прийнятих сигналів Si(f), ..., Sk(f) для кожної посилки імпульсів. Для цього в
приймальний тракт радіолокатора необхідно вводити спеціальні фільтрикоректори. Їхні частотні характеристики Ki(f), ..., Kk(f) повинні забезпечувати
якісне (в ідеалі - точне) суміщення добутків Ki(f)·Si(f), ..., Kk(f)·Sk(f) для
пасивних завад усіх посилок, що сумісно обробляються в системі СРЦ.
Особливістю використання фільтрів-коректорів є те, що їх застосування
приводить до трансформації нестабільності несучої частоти ЗС в амплітудні
флуктуації прийнятих сигналів на виході фільтра.
Перестроювання
частотної
характеристики
фільтру-коректора
здійснюється у відповідності з виміряною величиною нестабільності несучої
частоти ЗС. Тому величина амплітудних флуктуацій сигналу на виході
фільтру однозначно зв’язана з величиною нестабільності несучої частоти ЗС,
що дає можливість врахувати змінення амплітуди прийнятих сигналів у
подальшій обробці за допомогою нормуючого пристрою.
Результати розрахунків щодо використання фільтрів-коректорів свідчать,
що корекція спектрів прийнятих сигналів дозволяє значно збільшити
ефективність системи СРЦ. При використанні типових ЗС з прямокутною
формою обвідної та середньоквадратичному відхилені несучої частоти ЗС на
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10...20% відносно ширини спектра сигналу, коефіцієнт підзавадової
видимості для систем СРЦ теоретично може бути збільшений на 8…11 дБ.
Павленко М.А., д.т.н., професор,
Несміян О.Ю.,
Нікіфоров І.А., к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил
ПІДХІД ЩОДО РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ПОБУДОВИ АУДІОІНТЕРФЕЙСІВ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТОРІВ ТА
КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ (КЗА) АСУ АВІАЦІЄЮ
ТА ППО
З метою максимального забезпечення досить суперечливих вимог,
що пред'являються як до спеціального програмного забезпечення ( СПЗ)
АСУ, так і в цілому до автоматизованих систем управління,
пропонується відійти від традиційних підходів щодо проектування
зазначених систем і архітектур та врахувати наступні основні сучасні
тенденції і перспективи розвитку інформаційних технологій (І Т) і
відкритої (сервисорієнтованої) архітектури :
1. Перехід від класичних обчислень до альтернативних способів
організації обчислювального процесу.
2. Використання технології активних об'єктів.
3. Орієнтація на пріоритет моделі, а не алгоритму.
4. Реалізація природного паралелізму обчислень.
5. Проактивність і самоорганізація обчислень.
Усі вказані вище тенденції дозволять перейти до прикладних
програмних систем які будуватимуться на основі пріоритетності моделі
(а не алгоритму), мультиагентності і недетермінованому паралельному
обчислювальному процесі.
Пащенко Є.О., д.т.н., проф., Бичихін В.М.,
Савченко Д.О., к.т.н., Кухаренко С.А., к.т.н., c.н.с.,
Скороход С.В., Щур Н.А., Довгань А.Г.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
ДО ОЦІНКИ АДГЕЗІЙНОЇ МІЦНОСТІ КОНТАКТУ ПОЛІМЕРНЕ
ЗВ’ЯЗУЮЧЕ-ВОЛОКНО В ВИСКОМІЦНИХ КОМПОЗИТАХ ДЛЯ
ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ
Перспективність використання полімерних композитів в авіабудуванні, а
саме, в конструкціях корпусу, крила, горизонтального та вертикального
оперення, різноманітних обтічників, є цілком очевидною. Великий обсяг
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відповідної інформації є добре доступним у відкритих джерелах. Проте існує
ще один перспективний напрямок використання полімерних композитів в
авіаційній техніці, по якому відкриті публікації є вкрай обмеженими. Йдеться
про застосування волокнистих композитів на полімерних зв’язках в
елементах конструкції авіаційних газотурбінних двигунів.
Відомо, що кожен кілограм економії ваги компресора забезпечує
зниження ваги двигуна на 3,75 кг, що викликає цілу низку позитивних
наслідків, до зниження навантаження на крило та його з‘єднання з корпусом.
Тому створення високоміцних полімерних композитів, що дозволяють
знизити масу окремих деталей на 20–50 % з підвищенням довговічності до 25
%, є актуальною та важливою задачею.
Полімерні композити, армовані волокнами, характеризуються найбільш
високими міцністю і жорсткістю. Їх властивості істотно залежать не тільки
від властивостей волокнистого наповнювача і матриці, але і від взаємодії між
компонентами, в першу чергу - від адгезійної міцності на границі розділу, так
як саме міцність зчеплення визначає ефективність передачі напружень між
зв’язкою і волокном . Тому для спрямованого регулювання властивостей
композитів потрібно знати адгезію зв’язуючих
до наповнювачів і
закономірності її зміни під дією різних факторів.
Процеси, що відбуваються на поверхні, значною мірою визначаються її
станом. Тому щоб судити про те, як саме впливає адгезія на фізико-механічні
характеристики армованого матеріалу, потрібно досліджувати адгезію
реальних зв’язуючих до реальних наповнювачів, тобто до волокон, які
безпосередньо використовуються при виробництві армованих пластиків, з
тим геометричним і енергетичним станом поверхні, який вони мають в
матеріалі.
У більшості випадків адгезійна здатність жорстких полімерів оцінюється
їх адгезійної міцністю. Визначення адгезійної міцності проводять в
основному на макрозразках. При цьому склеюють плоскі поверхні, а площа
склеювання дорівнює десяткам і сотням квадратних міліметрів. Однак добре
відомо, що значення міцності залежить від розміру зразків. Тим більше немає
ніяких підстав очікувати, що закономірності зміни адгезійної міцності,
встановлені на плоских поверхнях, будуть застосовні до циліндричних
поверхнях діаметром 10–100 мкм (такий зазвичай діаметр волокон,
використовуваних при виробництві композитів). Слід також зазначити, що
для більшості високоміцних волокнистих армуючих наповнювачів,
використовуваних в даний час (вуглецевих, борних, органічних,
карбідокремнієвих), не можна приготувати об'ємні зразки (у вигляді пластин,
призм і т. д.) з поверхнею, ідентичною поверхні волокон. Тому визначення
адгезійної міцності безпосередньо в системі волокно–матриця є єдиним
способом оцінки міцності зчеплення з цими наповнювачами. Волокно разом з
прилеглим до нього шаром зв’язуючого є елементарною коміркою будьякого волокнистого композиту. Тому щоб максимально наблизитися до умов,
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що існують в армованії системі, слід вивчати адгезійну міцність саме в такій
елементарній комірці, тобто в системі полімер - волокно.
При вивченні адгезії на макрозразках кількісною мірою сил зчеплення
адгезиву з субстратом в разі, коли контактуючі речовини знаходяться в
твердому або високоеластичному стані, служить адгезійна міцність або
питома робота адгезії. У першому випадку адгезія оцінюється напруженням,
необхідним для поділу компонентів, у другому вона оцінюється роботою,
необхідною для відділення (відшаровування) адгезиву від субстрату.
Для отримання коректного значення адгезійної міцності необхідно, щоб:
1) перетин волокна було круглим; 2) діаметр зануреного в матрицю ділянки
волокна – постійним; 3) волокно рівномірно (без порушення цілісності) було
вкрито полімером; 4) видима і реальна площі контакту волокна і полімеру
були однакові; 5) дотичні напруження на границі розділу між зв’язуючим і
волокном були розподілені рівномірно.
В ІНМ НАН України розроблені перспективні зв‘язуючі для створення
високоміцних волокнистих композитів на основі епоксидних полімерів,
модифікованих комплексними сполуками металів, що здатні до адаптивної
поведінки у відповідь на знакозмінні навантаження.
Розроблена експериментальна методика визначення адгезійної міцності
згаданих нових зв’язуючих по відношенню до різних типів армуючих
волокнистих наповнювачів.
Петрук С.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Постійне удосконалення засобів радіоелектронної розвідки та
радіоелектронного подавлення (РЕП) призвело за останні роки до збільшення
ймовірності подавлення каналів управління та передачі даних безпілотних
авіаційних комплексів (БпАК). Аналіз тактико-технічних комплексів РЕП
технічно розвинених країн показує, що найбільш ефективними для каналів
управління та передачі даних БпАК є навмисні частотноманіпульовані
шумові завади в частині смуги, полігармонічні та імітаційні. При цьому
стратегії постановки навмисних завад бувають динамічні або статичні.
Існуючий науково-методичний апарат управління радіочастотним ресурсом
не достатньо повно враховує стратегії комплексів РЕП. З цією метою
пропонується розробити методику управління радіочастотним ресурсом
БпАК.
Основні етапи реалізації методики:
1. Введення
початкових
даних.
Вводяться
параметри
прийомопередавачів БпАК, а також значення мінімально необхідної
швидкості передачі та ймовірності бітової помилки.
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2. Оцінка радіоелектронної обстановки (РЕО). За допомогою методів
оцінки оцінується вид навмисної завади, зони суцільного радіоелектронного
подавлення та параметри комплексів постановки завад.
3. Визначення стратегії комплексів РЕП. На даному етапі визначається
стратегія комплексів РЕП. Стратегії комплексів РЕП, що використовуються у
розробленій методиці є динамічна та незмінна на час передачі повідомлення в
каналах БпАК.
4. Формування сітки робочих частот прийомопередавача БпАК.
Провівши аналіз та розрахувавши стратегії комплексів РЕП, визначивши
райони суцільного радіоелектронного подавлення, визначивши тип та
потужність навмисної завади формуються сітки робочих для передачі
повідомлень.
Новизна розробленої методики від відомих полягає у тому, що
розроблена методика реалізує управління радіочастотним ресурсом з
урахуванням стратегії комплексів РЕП, виду та тривалості навмисних завад
обраного критерію оптимізації а також вибору вагових коефіцієнтів, що
враховують ступінь подавлення частот.
Використання методів теорії ігор дозволяє сформувати оптимальне
управління радіочастотним ресурсом каналів управління та передачі даних
БпАК при різних стратегіях постановки завад комплексами РЕП.
Використання розробленої методики дозволяє підвищити завадозахищеність
каналів БпАК в умовах активного РЕП на 15-25 % у порівнянні з існуючим
науково-методичним апаратом.
Поплавський В.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗАХОДИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РОБІТ
З ПРОДОВЖЕННЯ РЕСУРСУ АВІАЦІЙНИХ ПАТРОНІВ
На сьогодення авіаційні патрони калібром 23 мм та 30 мм, які
призначені для авіаційних гармат авіації Збройних Сил України, є 19851990 років виготовлення. Призначені строки служби зазначених авіаційних
патронів практично вичерпано. Виникає гостра потреба у проведенні робіт з
продовження призначених строків служби вказаних калібрів авіаційних
патронів.
Під час проведення робіт з продовження призначених строків служби
авіаційних патронів необхідно виконати наступні заходи:
оцінити технічний стан авіаційних патронів у місцях їх експлуатації та
зберігання;
провести необхідні дослідження і випробування авіаційних патронів та
їх складових частин, в тому числі:
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оцінити технічний стан авіаційних патронів та герметичність їх
укупорки;
здійснити розбирання авіаційних патронів та оцінити технічний стан їх
складових частин;
провести випробування на безпеку та цілісність авіаційних патронів під
час їх падіння з висоти п’яти метрів;
провести випробування на транспортабельність;
провести фізико-хімічні дослідження порохового заряду;
провести випробування на збереження балістичних характеристик
авіаційних патронів після проведення стрільб з балістичного ствола;
провести прогнозування технічного стану авіаційних патронів на термін
продовження їх призначеного строку служби;
провести прискорені кліматичні випробування;
провести фізико-хімічні дослідження порохового заряду після
проведення прискорених кліматичних випробувань;
провести оцінку безпеки авіаційних патронів під час проведення
контрольних льотних випробувань;
провести аналіз та науково-технічну експертизу результатів досліджень
та випробувань.
Виконання зазначених заходів у повному обсязі дозволяє здійснити
продовження призначених строків служби авіаційних патронів калібром
23 мм та 30 мм на термін від 1-го до 10-ти та більше років.
Разом з цим, вкрай актуальним є питання організації виготовлення
авіаційних патронів вітчизняними підприємствами оборонно-промислового
комплексу України.
Поплавський В.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
У ЦИВІЛЬНІЙ ТА ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРАХ
Ведення локальних війн у світі за останнє десятиліття показало, що
безпосередньо на передньому краї бойових дій у недалекому майбутньому
будуть діяти автономні та/або дистанційно керовані роботи і роботизовані
системи. І якщо для дій на суші і на морі на сьогодення обмежується
дослідженнями і експериментальними розробками, то в повітрі авіація
передових країн світу у військовому відношенні, використовує серійні зразки
безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
За результатами досліджень, опублікованими в американському
тижневику Aviation Week & Space Technology, обсяг світового ринку
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розробок і виробництва БпЛА в наступному десятилітті складе близько
30,0 млрд доларів.
На озброєнні у провідних країнах світу знаходиться близько 5 000
безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) тактичного, оперативного та
стратегічного класів.
З розвитком технологій і мікроелектроніки БпЛА викликають
величезний інтерес не тільки у військовій сфері, а й у промислових
підприємств для вирішення безпосередньо завдань саме цих підприємств.
На сьогоднішній день БпЛА можна застосовувати у наступних цілях:
у комерційних цілях – моніторинг об’єктів виробничої інфраструктури,
сільськогосподарських та лісових угідь, розпорошення хімічних реагентів у
сільському господарстві, геофізична аерозйомка, аерофото- та відеозйомка,
аерокартографія;
у розважальних цілях – проведення фото- та кінозйомки, авіамоделізм,
спортивні та розважальні авіаційні шоу із застосуванням БпЛА;
у науково-дослідних цілях – моніторинг клімату та атмосфери, стану
природних ландшафтів та рослинного покрову, контроль стану льодовиків,
снігових та льодових шапок горських хребтів, дослідження світового океану,
включаючи спостереження за морськими ссавцями;
з метою забезпечення охорони критичних об’єктів інфраструктури та
безпеки громадян під час проведення масових заходів.
Основні тенденції та напрямки розвитку БпАК військового
призначення:
підвищення ефективності застосування ударних БпАК різних класів та
засобів ураження до них;
збільшення тривалості польоту (зокрема за рахунок використання
силових установок на важкому паливі, зрідженому водні, використання
сонячних батарей та інше);
застосування стелс-технологій для виробництва планера та інших
елементів конструкцій БпЛА;
вдосконалення каналів управління та передачі даних для ефективного
захисту від впливу засобів радіоелектронної протидії;
впровадження елементів штучного інтелекту в системи управління
БпАК для мінімізації участі оператора у процесі управління та прийняття
рішень, або для забезпечення можливості функціонування БпАК у
автономному режимі;
розширення номенклатури засобів розвідки, зокрема використання
мультиспектральних
камер,
засобів
радіоелектроннної
розвідки,
радіолокаційних станцій для картографування місцевості.
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Попов М.О., чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.,
Станкевич С.А., д.т.н., проф.,
Мацько В.А., к.т.н.
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України
Чорний С.В., к.т.н., доц.
Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ
ПРО МЕТОДИЧНЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОЇ
УЧАСТІ УКРАЇНИ В ДОГОВОРІ З ВІДКРИТОГО НЕБА
24 березня 1992 року 25 європейських країн, США і Канада разом
підписали Договір з відкритого неба (ДВН). Його головна мета - контроль
виконання державами Організації з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) своїх зобов’язань щодо відкритості і транспарентності у військовій
діяльності. За Договором кожній державі – його учасниці надається право
здійснювати спостережні польоти на спеціально обладнаних літаках над
територіями інших держав-учасниць. Інформація, отримувана у ході таких
місій спостереження, використовується державами-учасницями для оцінки
стану виконання взаємних зобов’язань у сфері контролю над озброєннями,
масштабів військової діяльності тощо.
ДВН набув чинності 1 січня 2002 року, і Україна є його учасницею. Для
виконання спостережних польотів Україна має два літаки Ан-30Б, оснащені
аерофотоапаратами АФА-41/7,5 та АФА-41/20. Нажаль, обидва літаки мають
доволі великі терміни експлуатації; застарілою є і бортова
аерофотоапаратура. Ще однією проблемою є використання аерофотоплівки,
оскільки всі її традиційні виробники в США, РФ, Україні та інших країнах
практично припинили виробництво її та хімічних реактивів для
лабораторного оброблення фотоматеріалів.
Звідси очевидно, що український авіаційний комплекс спостереження
вимагає невідкладної і глибокої модернізації. Перша спроба вирішити
питання була зроблена ще у 2000 році, коли Указом Президента України
№1097 / 2000 було затверджено Державну програму реалізації Договору з
відкритого неба, за якою планувалося обладнати українські літаки
спостереження ДВН новими оптико-електронними та радіолокаційними
засобами спостереження. Але дана Програма так і не була реалізована. У
серпні 2013 року Кабінет міністрів України постановою № 867 затвердив
нову Державну цільову програму реалізації Договору з відкритого неба,
однак до її виконання справа знову не дійшла.
Тим часом, останні роки країни-учасниці ДВН, у першу чергу Російська
Федерація, США, Німеччина, Туреччина, Румунія і Польща, активно
працюють над модернізацією своїх систем спостереження ДВН або над
створенням нових. Аналогові камери спостереження замінюються
цифровими, обробка даних спостережень максимально комп'ютеризується.
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Проблема модернізації системи спостереження ДВН актуальна і для
нашої країни, оскільки від її вирішення залежить не тільки успішна подальша
участь України в ДВН, але і військова безпека держави. У доповіді висвітлені
питання ресурсного та технологічного забезпечення модернізації української
системи спостереження ДВН.
Принципово існують два варіанти модернізації. Перший варіант
модернізації передбачає новий літак з повним набором цифрових сенсорів
спостереження, дозволених Договором. Другий варіант проведення
модернізації - заміна плівкових аерофотоапаратів АФА-41 оптико-цифровими
камерами, без заміни існуючих літаків Ан-30Б.
Проведений авторами аналіз показує, що найбільш прийнятним у якості
нового вітчизняного літака ДВН був би або Ан-74ТК-200, або Ан-74ТК-300.
Деякими перевагами Ан-74ТК-300 є більша практична дальність польоту і
менші витрати пального. Обидва літаки мають достатній об’єм вантажного і
робочих відсіків, значну вантажопідйомність, порівняно невелику вартість.
Ключовим питанням є обґрунтування тактико-технічних характеристик
цифрових сенсорів спостереження. При цьому за Договором контролюються
такі параметри:
•
мінімальна висота, на якій просторове розрізнення сенсора на
місцевості досягає визначеного у ДВН обмеження для даного типу апаратури;
•
ширина ділянки місцевості, яка спостерігається, не може
перевищувати 50 км з кожної сторони від лінії польоту літака.
Згідно Договору, просторове розрізнення на місцевості для сенсорів з
робочим спектральним діапазоном 0,4-1,2 мкм не може бути краще, ніж 0,3 м,
а для сенсорів діапазону 8-14 мкм не може бути краще, ніж 0,5 м.
В доповіді наводяться методики оцінки тактико-технічних
характеристик сенсорів з робочими спектральними діапазонами 0,4-1,2 та 814 мкм i результати їх експериментальної перевірки.
Дане дослідження проведено в рамках Цільової науково-технічної
програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення
обороноздатності і безпеки держави» (Постанови Президії НАН України від
25.02.2015 р. №51 та від 09.11.2016 р. №235).
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Радько О.В., к.т.н., доц.,
Коротін С.М., к.т.н.,
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДЕТАЛЕЙ
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ
Однією з головних проблем, які наразі стоять перед вітчизняним
військово-промисловим комплексом, є підтримання заданого рівня справності
та боєготовності наявного парку бойової авіаційної техніки (АТ), підвищення
її надійності та довговічності з одночасним скороченням термінів ремонту.
Цю проблему вирішують за рядом напрямів, одним з яких є широке
застосування перспективних технологічних методів поверхневого зміцнення
конструкційних елементів літальних апаратів, що дозволяє управляти їх
ресурсними показниками та одночасно підвищувати ряд експлуатаційних
властивостей зміцнених деталей АТ, наприклад зносо- та корозійну стійкість.
Проведено дослідження триботехнічних властивостей (інтенсивності
зношування та коефіцієнта тертя), корозійної стійкості та одного з показників
довговічності – середнього технічного ресурсу – зразків зі сталей 20Х13,
30ХГСА, 30ХГСН2А, 38Х2МЮА, 18Х2Н4ВА (які широко використовуються
в авіабудуванні), зміцнених за допомогою однієї з прогресивних
енергозберігаючих технологій – імпульсного газотермоциклічного іонного
азотування (ГТЦ ІА).
Проведеними дослідженнями встановлено, що завдяки застосуванню
імпульсного ГТЦ ІА зносостійкість конструкційних елементів АТ залежно від
матеріалу може збільшуватися у 1,5…2,1 рази, середній технічний ресурс – у
1,7…2,1 рази, а корозійна стійкість – у 1,6…3,1 рази порівняно з
аналогічними властивостями цих деталей, оброблених за традиційною
технологією.
Отже, запропоновану технологію імпульсного ГТЦ ІА доцільно
застосувати на авіапідприємствах для поліфункціонального модифікування
широкої номенклатури сталевих конструкційних елементів АТ під час їх
виробництва та відновлення, що забезпечить комплексне підвищення
експлуатаційних властивостей зміцнених деталей, та, відповідно, призведе до
збільшення їх термінів служби й ресурсу з одночасним зменшенням витрат на
обслуговування і ремонт.

388

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

Расстригін О.О. д.т.н., проф.,
Марченко В.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ЗЛЕТУ ЛІТАКІВ
ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ ІЗ ПОШКОДЖЕНИХ
ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ
Аналіз подій у воєнно-політичній сфері у світі показує, що сучасні
бойові дії, як правило, починаються з нанесення ракетно-бомбових ударів по
державним та військовим об’єктам, в тому числі, і по військовим аеродромам.
Нанесення масованого удару по військовому аеродрому передбачає
руйнування злітно-посадкових смуг та інших об’єктів, що унеможливлює
використання літаків та безпечну евакуацію авіаційної техніки з
ушкодженого аеродрому.
Нанесений збиток об’єктам військового аеродрому передбачити
неможливо. Може бути нанесений значний збиток, який унеможливить всяку
евакуацію уцілівшої авіаційної техніки.
Разом з тим, руйнування злітно-посадкових смуг (ЗПС) після нанесення
масованого повітряного удару залишає, як правило, наявність осередків
руйнування ЗПС та певних частин незруйнованих її ділянок. Тому зазначені
незруйновані ділянки ЗПС можуть бути розглянуті у подальшому використані
як ділянки для укороченого злету літальних апаратів за допомогою
додаткових технічних засобів.
Аналіз можливих шляхів реалізації зменшення злітних дистанцій для
літаків тактичної авіації передбачає використання при злеті порохових
прискорювачів, катапульт, трамплінів і таке інше.
Одним із можливих шляхів реалізації укороченого злету літаків
тактичної авіації є використання з вищезазначених неушкоджених ділянок
ЗПС універсального мобільного легкорозборного трампліну (УМЛТ), який
може передаватися до авіаційних частин штатно, або бути десантованим, у
разі необхідності, повітряним способом, чи перебазованим посекційно
наземними засобами.
Наявність основних льотно-тактичних характеристик літаків тактичної
авіації дозволяє завчасно розрахувати та підібрати такі параметри
неушкодженої ділянки ЗПС та УМЛТ, щоб здійснити зліт літаків із ЗПС, що
частково пошкоджені супротивником.
Для вирішення зазначеного наукового завдання у подальшому
передбачається проведення комплексу досліджень з більш глибокого
вивчення проблемних питань, особливостей технічної реалізації безпечного
злету з обмежених ділянок ЗПС, розробки відповідного науково-методичного
апарату, проведення чисельних розрахунків, їх узагальнення та формування
вимог до технічних засобів реалізації трамплінного злету з пошкоджених
ЗПС.
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Романенко І.О., д.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОД БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ КАНАЛІВ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Питання підвищення ефективності каналів безпілотних авіаційних
комплексів (БпАК) спеціального призначення, що функціонують в складній
радіоелектронній обстановці є актуальною та не вирішеною в повному обсязі
проблемою.
Одним з можливих напрямків підвищення ефективності каналів
управління та каналів передачі даних БпАК спеціального призначення є
підвищення точності та швидкості оцінювання їх стану в динамічній
сигнальній та завадовій обстановці.
В роботі проведений аналіз існуючих методів оцінювання стану каналів
БпАК, з’ясовано, що існуючі методи не дозволяють проводити
багатокритеріальну оцінку їх якості з прийнятною обчислювальною
складністю та достовірністю прийняття рішень.
Проведено розробку методу багатокритеріальної оцінки якості каналів
безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, що
функціонують в складній радіоелектронній обстановці.
В доповіді запропоновано використовувати апарат нечіткої логіки для
проведення багатокритеріальної оцінки якості каналів безпілотних авіаційних
комлпексів при впливі навмисних завад та завмирань сигналу.
Сутність запропонованого методу полягає у проведенні оцінки стану
каналів безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення по
кожному із показників оцінки, після чого формується узагальнена оцінка
стану каналу зв’язку.
Також в запропонованому методі здійснюється корегування ваг
експертних правил, що дозволяє підвищити швидкість та якість оцінювання
стану каналів БпАК в динамічній сигнальній та завадовій обстановці.
Отримані результати доцільно використовувати в перспективних БпАК
з програмованою архітектурою, з метою підвищення швидкості та точності
оцінювання їх стану.
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Рябуха В.П., к.т.н., доц.,
Семеняка А.В., к.т.н.,
Катюшин Є.А.
ДП «НДІ радіолокаційних систем «Квант-радіолокація»
Зарицький В.І., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет радіоелектроніки
ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК ЦИФРОВОЇ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ
ЗАХИСТУ РАДІОЛОКАТОРІВ ВІД МАСКУВАЛЬНИХ ПАСИВНИХ
ЗАВАД НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО РЕШІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА
Під маскувальними пасивними завадами (ПЗ) розуміються відбиття
зондувального сигналу РЛС від джерел, що заважають: земної і морської
поверхні, місцевих предметів, гідрометеорів (туману, дощових або грозових
хмар, дощу, снігу, граду) і штучних диполів.
У комплексі відмінностей корисних сигналів і ПЗ традиційно
найважливішу роль відіграє різниця радіальних швидкостей руху цілей і
джерел ПЗ. Вона обумовлює різницю форми й розташування на частотній осі
доплерівських спектрів міжперіодних флуктуацій сигналів і маскувальних ПЗ
від протяжних по дальності й азимуту джерел. Ця різниця дозволяє
реалізувати нетраєкторну селекцію рухомих цілей (СРЦ) на фоні
маскувальних джерел на етапі первинної міжперіодної обробки (МПО)
сигналів.
Дослідний
зразок
цифрової
системи
адаптивного
захисту
радіолокаторів від маскувальних пасивних завад створено на основі
5 ступеневого послідовного адаптивного решітчастого фільтра (АРФ) на
базі налагоджувальної плати MDSEVM6678L із високошвидкісною
мікросхемою восьмиядерного цифрового сигнального процесору (ЦСП) DSP
TMS320C6678. Кожне з 8 ядер ЦСП працює з тактовою частотою 1 ГГц і
забезпечує швидкодію операцій із фіксованою крапкою кожного ядра до 44,8
GMAC, а із плаваючою крапкою – до 22.4 GFLOP.
АРФ формують необхідні в задачах обробки сигналів функції матриць,
обернених до кореляційних, без явного обчислення цих матриць, що
забезпечує цілий ряд переваг у порівнянні з відомими адаптивними фільтрами
іншої структури, зокрема:
 простота використання можливої апріорної інформації про специфіку
структури режимів зондування для підвищення ефективності (швидкодії)
адаптивної обробки сигналів на фоні пасивних завад із суттєво обмеженим за
дальністю й азимутом інтервалом стаціонарності;
 підвищена стійкість при обмеженій розрядній сітці;
 спеціальна структура АРФ і високоефективні алгоритми оцінювання
його параметрів наближають показники якості завадозахисту на їх основі до
потенційно можливих при об’ємах навчаючих вибірок, що значно менші, ніж
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потрібні існуючим системам аналогічного призначення.
Були проведені попередні випробування дослідного зразка, які
підтвердили відповідність його технічних параметрів вимогам Технічного
завдання за результатами обробки цифрових записів змодельованих та
реальних сигналів і завад, а також проведено порівняльний аналіз його
ефективності із ефективністю неадаптивних систем завадозахисту діючих
вітчизняних РЛС.
Такий аналіз показав, що адаптивна система МПО сигналів на основі
АРФ забезпечує виграші в ефективності захисту РЛС від пасивних завад у
порівнянні з неадаптивними штатними системами РЛС.
Так, у широко розповсюдженому радіолокаторі 10-см діапазону хвиль
система міжперіодної обробки сигналів на фоні пасивних завад на основі
АРФ в умовах реальних відбиттів від поверхні Землі та гідрометеорів
збільшила ймовірність правильного виявлення об'єктів з 0,25 до 0,8 (при
однаковій імовірності хибного виявлення). В РЛС 3-см діапазону хвиль в
умовах потужних пасивних завад штатна система захисту не виявила
приблизно 30 % відміток від цілі із заданою траєкторією руху, тоді як
дослідний зразок забезпечив її практично "безпровальну" проводку.
Це дозволяє сподіватися, що впровадження запропонованих технічних
рішень в радіолокатори контролю повітряного простору істотно підвищить їх
завадозахищеність і якість виявлення повітряних об'єктів, у тому числі
безпілотних літальних апаратів (дронів, квадрокоптерів і т.п.). За рахунок
своєчасного і якісного виявлення повітряних об'єктів (літаків, вертольотів,
крилатих ракет, БПЛА) зросте імовірність захисту стратегічних об'єктів
держави та збереження життя військовослужбовців і цивільного населення.
Слід сподіватися також на зростання конкурентоспроможності таких
радіолокаторів на світовому ринку, підвищення іміджу України як держави з
високим науково-технологічним і організаційно-виробничим потенціалом.
Сачук І.І. к.т.н., с.н.с, доцент,
Бідун А.К., Калита О.В.,
Тесленко В.О., Щоголев Д.І.
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
Опенько П.В., к.т.н.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
АНАЛІЗ СТРУКТУР ТИПОВИХ СИСТЕМ СУПРОВОДЖЕННЯ
З ЦИФРОВОЮ ОБРОБКОЮ СИГНАЛУ ПОМИЛКИ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЯХ
ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ
Ураження аеродинамічних цілей засобами зенітного ракетного озброєння
(ЗРО) можливе лише за умови їх супроводження радіолокаційними станціями
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(РЛС) ЗРО за кутовими координатами, дальністю та радіальною швидкістю.
Вимірювання цих чотирьох координат базується на властивостях
розповсюдження радіолокаційних сигналів. Всі системи супроводження РЛС
ЗРО побудовані за принципом зворотного зв'язку, але, в залежності від виду
радіолокаційного сигналу та його вимірюваного параметру, системи
супроводження мають різну функціональну структуру, яка також відображає
модель руху аеродинамічної цілі, що покладена в основу розробки системи
супроводження.
Згідно з теорією оптимальної фільтрації: чим адекватніша модель руху
аеродинамічної цілі її дійсному руху, тим точніше можна оцінити координати
цілі. Основою для побудови моделі руху цілі є другий закон Ньютона та
кінематичні рівняння, що пов'язують між собою вектори прискорення,
швидкості та положення цілі. Оскільки розрахунок результуючої сили, що діє
на ціль, для аеродинамічних цілей являє собою достатньо складну задачу, в
більшості практичних випадків модель руху аеродинамічної цілі будують на
основі статистичної моделі прискорення цілі, що відображає особливості його
можливого змінювання з часом.
Проведений аналіз типових систем супроводження РЛС ЗРО з цифровою
обробкою сигналу помилки. Доведено, що системи супроводження цілі за
дальністю, радіальною швидкістю та кутовими координатами мають
однотипну структуру. Обґрунтовано провідне значення цифрового фільтру у
реалізації системою супроводження визначеної моделі руху цілі. З алгоритмів
оцінювання та екстраполяції, що реалізовані у типових системах
супроводження РЛС ЗРО, отримані вирази для матриць стану, що
відповідають моделям руху аеродинамічної цілі. Доведено доцільність
використання моделі експоненціально корельованих прискорень цілі при
розробці систем супроводження радіолокаційних станцій зенітного ракетного
озброєння.
Семенюк Р.П.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РУХОМИХ
РАДІОВИСОТОМІРІВ В УКРАЇНІ
В радіотехнічних підрозділах Повітряних Силах Збройних Сил України
на озброєнні знаходяться рухомі радіовисотоміри (РРВ) типу ПРВ-13 та ПРВ16 різних модифікацій виробництва колишнього СРСР, які є одним з
основних засобів вимірювання висоти радіолокаційних цілей в системі
радіолокаційної розвідки радіотехнічних військ та забезпечення польотів
авіації.
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Запас ресурсу цих радіовисотомірів значно вичерпано і щорічно
знижується, а їх заміна та ремонт ускладнюється відсутністю застарілої на
цей час елементної бази.
Переозброєння радіотехнічних військ трикоординатними РЛС
проводиться в недостатній кількості, що не дозволяє в найближчі роки
вивести з бойового складу підрозділів РТВ рухомі радіовисотоміри.
Враховуючи
необхідність
збереження
боєздатності
системи
радіолокаційної розвідки Повітряних Сил Збройних Сил України для
виконання завдання по визначанню висоти повітряних об'єктів нагальною
стає потреба подальшого утримання і модернізації рухомих радіовисотомірів
в бойовому складі підрозділів радіотехнічних військ.
З метою забезпечення продовження терміну служби рухомих
радіовисотомірів, покращення їх тактико-технічних і експлуатаційних
характеристик, а також раціонального використання державних коштів, які
спрямовуються на підтримку та розвиток озброєння радіотехнічних військ,
ТОВ “НВП “Аеротехніка-МЛТ” проводить роботи з модернізації
РРВ. Так в грудні 2018 року успішно завершені державні випробування
модернізованого РРВ ПРВ-16МА, а вже у 2019 році відкрита дослідноконструкторська робота з модернізації РРВ ПРВ-13 та його модифікацій.
Модернізація РРВ ПРВ-13 та ПРВ-16 забезпечується за рахунок:
модернізації апаратури передавального пристрою при збереженні
частотного діапазону;
заміни аналогової апаратури обробки сигналів та інформації цифровою;
заміни індикаторної апаратури сучасними автоматизованими робочими
місцями;
реалізації нових алгоритмів обробки і способів відображення
інформації;
модернізації опорно-обертальної системи та системи гойдання антени;
заміни системи первинного електроживлення з переведенням її на
частоту 50 Гц та використання сучасних дизель-електричних агрегатів;
автоматичної видачі інформації споживачам за допомогою модемів;
електронного документування радіолокаційної інформації;
автоматичного контролю
технічного стану та
діагностики
модернізованих функціональних вузлів РРВ.
Зазначена модернізація РРВ дозволить збільшити термін експлуатації
на 8-10 років, збільшити час напрацювання на відмову, поліпшити точність
визначення координат цілей, збільшити дальність виявлення малопомітних
цілей, спростити технічне обслуговування і зменшити енергоспоживання.
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Семенюк Р.П.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ РТВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПРИ ВИКОНАННІ ДКР
Метою розвитку ОВТ РТВ є забезпечення його функціонування у
сучасних умовах шляхом розробки (модернізації) і закупівлі нових РЛС, які
мають високі показники якості виявлення, точності, надійності, маневреності,
захищеності від завад, протирадіолокаційних і самонавідних ракет.
Основними напрямами розвитку ОВТ РТВ є:
- автоматизація процесів збору і обробки радіолокаційної інформації
(РЛІ), що отримується у різних відомствах;
- створення автоматизованої радіолокаційної системи збору та обробки
РЛІ;
- глибока модернізація відновлення ресурсу та покращення тактикотехнічних характеристик існуючих засобів радіолокації;
- оновлення парку існуючих засобів радіолокації шляхом інтенсифікації
закупівлі нових засобів радіолокації;
- значне підвищення мобільності радіотехнічних військ;
- створення автоматизованих необслуговуємих малогабаритних засобів
радіолокації.
З метою розвитку ОВТ РТВ ПС ЗС України підприємствами ОПК
України виконується ціла низка ДКР з розробки (модернізації) зразків
радіотехнічних засобів, науково-технічне супроводження яких здійснюється
Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки
ЗС України.
Так, наприклад, на підприємстві “НВК “Іскра” (м. Запоріжжя)
розпочато виконання ДКР зі створення РЛС на вежі з автоматичним
дистанційним управлінням. Очікується, що прийняття зазначеної РЛС на
озброєння забезпечить безперервне ведення радіолокаційної розвідки вздовж
державного кордону та навколо зон з особливим режимом у нижньому ярусі
радіолокаційного поля радіолокаційної системи РТВ ПС ЗС України,
дозволить здійснити мережевий принцип побудови РЛС з реалізацією
режимів багатопозиційної локації.
Також підприємствами оборонно-промислового комплексу України
виконуються роботи з модернізації існуючого парку РЛС. Прикладом може
бути виконання ТОВ “ХІМ-ТЕХ” ДКР з модернізації РЛС П-18 за обігові
кошти підприємства. Прийняття зразка на озброєння дозволить прискорити
постачання в підрозділи РТВ РЛС чергового режиму П-18 з покращеними
тактико-технічними та експлуатаційними характеристиками.
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Виконання ДКР щодо перспективних напрямів розвитку радіотехнічних
засобів РТВ ПС, науково-технічне супроводження яких покладено на ЦНДІ
ОВТ ЗС України, дозволить здійснювати дистанційно-керований моніторинг
повітряного простору та підвищити якість радіолокаційної інформації, що
отримується радіотехнічними підрозділами РТВ ПС ЗС України.
Семенюк Р.П.,
Бєляєв Д.М., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЙНЯТИХ НА ОЗБРОЄННЯ НОВИХ
ЗРАЗКІВ ОВТ НОМЕНКЛАТУРИ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬК
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Аналіз експлуатації нової і модернізованої радіоелектронної техніки
(РЕТ) радіотехнічних військ показав, що всі зразки за своїми тактикотехнічними характеристиками (ТТХ) відповідають формулярним даним і
мають достатьньо високу надійність роботи.
Проте при експлуатації є проблеми щодо електромагнітної сумісності з
іншими зразками РЕТ. Так, для радіолокаційних станцій метрового діапазону
хвиль “Малахіт”, 5Н84АМА і П-18МА необхідно забезпечувати
територіально-частотно-часове рознесення з роботою РЛС старого парку
П-18 та 5Н84А. Для РЛС 35Д6М потребує удосконалення система захисту від
несинхронних імпульсних завад, що створюються РЛС 19Ж6, П-37 та РРВ
ПРВ-13.
З метою науково-технічного обґрунтування та формулювання
пропозицій щодо покращення експлуатаційних властивостей нових
(модернізованих) зразків озброєння та військової техніки була вдосконалена
методика обгрунтування покращених експлуатаційних характеристик нових
(модернізованих) зразків ОВТ.
За результати роботи науково обґрунтовані методичні рекомендації
щодо здійснення постійного аналізу результатів експлуатації нових зразків
ОВТ, прийнятих на озброєння, розроблено ряд пропозицій щодо покращення
експлуатаційних властивостей нових (модернізованих) зразків ОВТ та
пропозиції щодо внесення змін до конструкторської документації та
визначення обсягів дороблення нових зразків ОВТ.
Впровадження пропозицій щодо покращення експлуатаційних
властивостей нових зразків номенклатури РТВ Повітряних Сил Збройних Сил
України дозволить підтримувати потрібний рівень бойової готовності,
покращення тактико-технічних характеристик нових (модернізованих) зразків
ОВТ.
Результати
роботи
будуть
використані
розробниками
та
підприємствами-виробниками при внесення змін до конструкторської
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документації, визначенні обсягів дороблення нових зразків озброєння та
військової техніки номенклатури Повітряних Сил Збройних Сил України та
фахівцями науково-дослідних установ при формуванні ТТЗ з розробки нового
та модернізації застарілого ОВТ.
У доповіді наводиться вдосконалена методика обгрунтування
покращених експлуатаційних характеристик нових (модернизованих) зразків
ОВТ номенклатури РТВ ПС Збройних Сил України.
Сілков В.І., к.т.н, доц.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДО ВИБОРУ УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЛІТАКА
Професія льотчика починається з першого польоту на учбовотренувальному літаку (УТЛ). Від того, яким буде цій літак залежить весь
процес льотного навчання. Багатолітній досвід навчання курсантів-льотчиків
дозволів сформувати певні вимоги до ”літаючій парти ”. Це, насамперед,
принцип “вид простого до складного“, простота управління, достатня
стійкість у польоті, відчутні зусилля на важелях керування, надійність та
простота в експлуатації. Крім того, УТЛ повинний бути надійно захищеним
від вихіду на небезпечні режими польоту, легко виходити із звалювання та
штопору, “прощати” курсанту грубі помилки, а також мати придатні льотнотехнічні характеристики.
Згодом ці вимоги набули кількісний вираз у вигляді норм, за якими
конструктори будують конкретні зразки. Одним з перших УТЛ був У-2 (По2), а пізніше ОКБ Яковлева побудовало цілу лінійку літаків з поршневими
двигунами. При переході бойової авіації на реактивну тягу УТЛ також стали
реактивними. Однак пізніше підрахували, що підготовка льотчиків на
реактивних літаках в декілька разів дороще ніж на поршневих, і їх почали
реанімувати. На початок 2018 р. у світі в експлуатації знаходилося 2364
літака з турбогвинтовою або поршневою силовою установкою.
Вартість такого літака залежить від його ЛТХ, бортового обладнення та
засобів наземного обслуговування. Найбільш відомими УТЛ є швейцарський
РС-21 Pilatus, австрійський DART-450 і ціла лінійка американських легких
літаків. Серийний Pilatus має потужну силову установку (1600 к.с.) і
відрізняється не тільки планером високої якості, але і самим різноманітним
электронным обладненням. Австрийський турбогвинтовий літак DART-450
може бути цікавим для Україны тим, що на ньому установлений український
двигун АИ-450С. Каталажна ціна DART-450 $3 млн. Заявлена вартість
льотного часу – не больш 500 доларів США. Ці обставини можуть виявитися
вирішальними при закупівлі зарубіжного зразка.
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Виробництво УТЛ в Україні доцільно починати з визначення їх потреби
для авіації Збройних Сил України та варіанта придбання (через закупівлю або
власну побудову). Це дозволить обґрунтувати потрібні тактико-технічні
характеристики та об’єм фінансування.
На даний час в Україні наряду з уже відомими авіаційними
підприємствами створена значна матеріальна база для виробництва
безпілотної техніки. В найближчому часі її можна буде використати і для
розбудови УТЛ.
Сілков В.І., к.т.н., с.н.с.
Зірка А.Л., к.т.н.
Жевтюк О.А., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РОЗРАХУНОК ДІАПАЗОНУ КУТІВ ТА ШВИДКОСТЕЙ ЗУСТРІЧІ
РАКЕТИ З ПЕРЕШКОДОЮ ДЛЯ СПРАЦЮВАННЯ ПІДРИВНОГО
ПРИСТРОЮ
За досвідом практичного застосування некерованих авіаційних ракет
(НАР) типів С-5, С-8 зафіксовано значну кількість не розривів ракет особливо
при зустрічі з ґрунтовою поверхнею на великих кутах до нормалі.
Тому при розробці нових НАР, серед інших, висуваються вимоги до
надійного спрацювання підривного пристрою при широкому діапазоні кутів
зустрічі ракети з поверхнею (ціллю) (0°…80° до нормалі).
Для забезпечення надійного підриву ракети у широкому діапазоні кутів
зустрічі з поверхнею, окрім контактного підривного пристрою передбачено
запобіжно-виконуючий механізм (ЗВМ) принцип дії якого побудовано на
переміщенні інерційного механізму під впливом перевантаження, а саме:
взведення, при старті; спрацювання при зіткненні ракети з поверхнею.
При цьому, під час проведення випробувань виробів виникають
ускладнення з відтворення умов перевірки спрацювання ЗВМ при значних
кутах (60°…80°) до нормалі зустрічі ракети з ціллю.
За таких умов при проведенні приймально-здавальних випробувань
НАР виникає актуальне завдання з математичного моделювання процесу
функціонування ЗВМ при різних умовах зустрічі НАР з поверхнею для
оцінки його відповідності заданим вимогам.
Метод математичного моделювання процесів функціонування ЗВМ при
різних умовах зустрічі НАР з поверхнею, дозволяє здійснити оцінку
неконтрольованих параметрів в ході приймально-здавальних випробувань
зазначеного авіаційного засобу ураження.
Далі у доповіді запропоновано методичний підхід та наведено
результати чисельного експерименту щодо розрахунку та підтвердження
параметрів функціонування запобіжно-виконуючого механізму для надійного
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підриву бойової частини при різних умовах зустрічі некерованої авіаційної
ракети з поверхнею.
Скорик А. Б., к.т.н., доц.,
Турінський О. В., к.т.н.,
Павленко М. А., д.т.н., проф.,
Залевський Г. С., д.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЗРС ТА УПРАВЛІННЯ ЇЇ
ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ
В теперішній час в Україні здійснюється прийняття національних
нормативних документів, гармонізованих зі стандартами НАТО і міжнародної
спільноти. Питання розроблення та впровадження сучасних механізмів
управління життєвим циклом (ЖЦ) ОВТ в Україні та досягнення технічної
взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав-членів і
партнерів НАТО на всіх етапах ЖЦ ОВТ (від розробки до утилізації)
розглядаються у переліку основних завдань оборонно-технічного
співробітництва.
В докладі розглядаються питання використання сучасних стандартів
системної інженерії при проектуванні перспективної ЗРС, визначається
необхідність налаштування і адаптації – тейлорингу (tailoring) ЖЦ,
аргументується застосування еволюційно-спіральної моделі ЖЦ ЗРС,
наведені результати синтезу моделі ЖЦ перспективної ЗРС.
В процесі ЖЦ здійснюється послідовна зміна стану ЗРС, яка відбувається в
рамках відповідних практик: визначення вимог до ЗРС, розробки, створення
дослідних зразків, серійного виробництва ЗРС, її експлуатації, утилізації. Всі
ці практики здійснюються системами забезпечення: конструкторськими
бюро, виробничими підприємствами, військовими частинами. При такому
підході управління ЖЦ у першу чергу спрямоване не на цільову систему, а на
системи забезпечення, які розглядаються тепер як об'єкт управління. ЖЦ ЗРС
розглядається як діяльність всіх систем забезпечення, що ведуть цільову
систему від її задуму до виведення з експлуатації.
Сучасні підходи системної інженерії передбачають створення “розширеного
підприємства” (“extended enterprise”) – організації, створюваної за допомогою
системи контрактів юридичних і фізичних осіб, що беруть участь у проекті. У
кожен момент часу існує що найменше одна організація, яка виконує
управляючу функцію для усього “розширеного підприємства” яка і виступає у
ролі суб'єкта управління. Особливої важливості набуває створення такого
розширеного підприємства на етапі виконання проектних робіт. В Україні
відсутні потужні спеціалізовані концерни з проектування та виробництва
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ЗРС, тому виникає необхідність створення системи коллаборативного
проектування (collaborative design) перспективної ЗРС.
Сметанкіна Н.В., д.т.н., с.н.с.,
Угрімов С.В., д.т.н., с.н.с.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
АНАЛІЗ МІЦНОСТІ БАГАТОШАРОВИХ СТЕКОЛ ЛІТАКІВ З
УРАХУВАННЯМ ЇХ ПТАХО-ТА КУЛЕСТІЙКОСТІ
Розвиток вітчизняної авіаційної техніки потребує удосконалення
елементів конструкцій оскління, впровадження нових підходів і технічних
рішень для підвищення їх міцності та надійності. Підвищення рівня
кулестійкості оскління кабіни літаків, забезпечення його міцності при
зіткненні із птахом та зменшення загальної ваги є актуальними задачами для
військових та військово-транспортних літаків.
Метою дослідження є розробка розрахункових методик оцінки птахота кулестійкості багатошарового оскління кабін пілотів військовотранспортних літаків.
Оскління літаків має багатошарову структуру до складу якої входять
шари із силікатного та органічного скла, полікарбонату, які з’єднуються між
собою клейовими шарами. Стекла із різним типом зміцнення дозволяють
створювати ефективні конструкції.
Оцінка кулестійкості оскління проводиться на основі аналізу глибини
проникання ударника в пакет та процесу поширення хвиль деформацій у склі.
Для оцінки глибини проникнення використовується емпірична залежність для
обчислення напружень на поверхні контакту ударника із перешкодою, а для
аналізу розповсюдження хвиль – тривимірні рівняння із врахуванням
затухання за моделлю Кельвіна-Фойхта.
Методика розрахунку на міцність багатошарового оскління літаків при
ударі птахом заснована на уточненій моделі оскління та удосконаленій моделі
ударного імпульсу, що описує процес зіткнення оскління з птахом.
Проведено оцінку кулестійкості реального оскління літаків при ударі
однією кулею по нормалі к поверхні скла та під кутом встановлення його на
літаку. Аналізується стійкість скла на удар кулями відповідно до класів
тривкості СК 3 – СК 6 ДСТУ 4546:2006 (EN 1063: 1999, MOD).
Проведено розрахунок на міцність лобових стекол літаків типу АН при
ударі птахом. Порівняння теоретичних та експериментальних даних показало
їх добре узгодження та підтвердило вірогідність одержаних результатів та
працездатність розробленої методики.
Результати розрахунків будуть сприяти обґрунтуванню технічних
рішень щодо модифікації конструкції скла для підвищення його птахо- та
кулестійкості.
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Робота виконана у рамках проекту Цільової науково-технічної
програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення
обороноздатності і безпеки держави».
Сухаревський О.І., д.т.н., проф.,
Василець В.О., д.т.н., с.н.с.,
Залевський Г.С., д.т.н., с.н.с.,
Нечитайло С.В., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОЛОКАЦІЙНОГО
РОЗСІЮВАННЯ ТАКТИЧНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ
Тактичні безпілотні літальні апарати (БпЛА) є об’єктами, виявлення і
супроводження яких будь якими технічними засобами суттєво ускладнене.
Стосовно до радіолокаційних засобів основними чинниками цього є невеликі
розміри, мінімізація кількості і розмірів металевих елементів конструкції,
мала швидкість польоту і висота над поверхнею. Значна частина парку РЛС,
що стоять на озброєнні Збройних Сил України, за своїм призначенням не
спроможні здійснювати радіолокацію зазначених об’єктів.
Завдяки цьому тактичні БпЛА близької дії (10-30 км), малої дальності
(30-70 км) широко застосовуються армійськими, поліцейськими та іншими
підрозділами, а також незаконними формуваннями. Значної шкоди зазначені
БпЛА завдають і підрозділам Збройних Сил України, задіяним у ООС.
В Україні ведуться наукові дослідження щодо створення спеціальних
радіолокаційних засобів, призначення для виявлення і супроводження
тактичних БпЛА. На цьому етапі важливо мати інформацію про
характеристики радіолокаційного розсіювання зазначених БпЛА. Такої
інформації у відкритій літературі недостатньо.
У зв’язку з цим у доповіді стисло обговорюються створені авторами
електродинамічні методи розрахунку, які дозволяють проводити математичне
моделювання характеристик радіолокаційного вторинного випромінювання
тактичних БпЛА при заданих поляризації, просторових і часово-частотних
параметрах зондувального сигналу. Методи забезпечують розрахунок
електромагнітного поля, розсіяного БпЛА, конструкція якого містить
металеві (компоненти силової установки, бортової системи управління,
корисне навантаження, кабелі) і діелектричні (фюзеляж, паливний бак)
елементи конструкції з урахуванням їх взаємодії.
Демонструються результати розрахунку характеристик вторинного
випромінювання моделі тактичного БпЛА
Дані, які дозволяють отримувати розроблені методи, мають практичний
інтерес на етапі розробки вітчизняних радіолокаторів виявлення і
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супроводження БпЛА різного призначення. Запропоновані методи можуть
також застосовуватись при створенні вітчизняних БпЛА для обрання
конструкції БпЛА та їх окремих елементів, що забезпечують зменшення рівня
їх радіолокаційної помітності, а також при розробці і удосконаленні способів
застосування БпЛА.
Таршин В.А., д.т.н., доц.
Дергоусов М.Ю.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
УДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ ВИСОКОТОЧНОЇ СИСТЕМИ
НАВЕДЕННЯ КЕРОВАНИХ СНАРЯДІВ ПО ЗОБРАЖЕННЯХ
МІСЦЕВОСТІ
Для ураження об'єктів противника у тактичній та оперативно-тактичній
глибині, особливо за відсутності можливості застосовувати авіацію
Повітряних Сил Збройних Сил України, актуальним постає питання розробки
та удосконалення високоточних керованих засобів ураження цілей. За своїми
бойовими можливостями для виконання поставлених завдань можуть бути
використані керовані снаряди реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).
Проте, використовувана в керованих снарядах РСЗВ існуюча система
наведення не дозволяє забезпечити потрібне для високоточних систем
кругове імовірне відхилення для ураження наземних цілей противника.
Для забезпечення потрібних точності та імовірності ураження цілей у
процесі польоту снаряду необхідно здійснювати корекцію помилок маршової
інерційної системи наведення з використанням коригувальних систем
кращого порядку точності. У якості такої системи, що здатна у автономному
режимі забезпечити високоточне визначення просторового положення
снаряда, пропонується застосовувати оптико-електронну кореляційноекстремальну систему наведення (КЕСН). При застосуванні такої системи
необхідно забезпечити високу ступінь подібності еталонних зображень
поверхні візування у районі застосування та поточних зображень, що
отримуються датчиками на борту керованого снаряду. Однією з причин
відмінності еталонного та поточного зображень є обертальний рух снаряда у
процесі польоту, швидкість якого змінюється на різних ділянках траєкторії.
Обертальний та поступальний рух снаряду обумовлює розмиття
контурів об’єктів та фонів на поточному зображенні поверхні візування, що
негативно впливає на результат формування вирішальної функції КЕСН як
команди на корекцію траєкторії польоту снаряду.
Для усунення спотворень поточних зображень, обумовлених
поступальним та обертальним рухом керованого реактивного снаряду,
урахування зміни швидкості обертання снаряду на різних ділянках траєкторії
польоту, проведено удосконалення існуючої моделі КЕСН. Удосконалена
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модель забезпечує можливість вивчення впливу поступального та
обертального руху снаряда на ступінь спотворення поточного зображення
поверхні візування з різним фоново-об’єктовим складом, а також протидію
противника, у тому числі із застосуванням сучасних засобів імітації,
маскування та зниження помітності. Удосконалена модель є основою для
розробки методів формування вирішальної функції КЕСН як команди на
корекцію траєкторії польоту керованого снаряду РСЗВ.
Тевяшев А.Д., д.т.н., проф.,
Шостко И.С., д.т.н., проф.,
Семенець В.В., д.т.н., проф.,
Неофітний М.В., к.ф.-м.н., доц.,
Колядін А.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
ЛАЗЕРНА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ВИСОКОТОЧНОГО
СУПРОВОДУ ПОВІТРЯНИХ ОБ'ЄКТІВ
З масовим розповсюдженням безпілотних літальних апаратів (БПЛ),
дронів та малої цивільної авіації гостро стає проблема їх виявлення,
супроводу, обчислення їх траєкторії та захисту повітряного простору від
небажаних об'єктів.
Через малу ефективну площу розсіювання (ЕПР) цих об'єктів
використання радіолокаційних станцій (РЛС) ускладнено, неефективно або
неможливо. Більш того, РЛС мають занадто високу собівартість и високі
затратина обслуговування. Навпаки, з розвитком комп'ютерних технологій
обробки зображення, оптико електронні системи (ОЕС) стають одним з
найбільш оптимальних засобів отримання просторової інформації про
повітряніоб'єкти. Задача високоточного супроводу повітряних об'єктів має
певні особливості, через які існуючі методи для розпізнавання та трекінгу
наземного транспорту та пішоходів не можуть бути ефективно використані
для повітряних об'єктів. Тому необхідний подальший розвиток математичних
моделей, методів та сучасних інформаційних технологій для виявлення та
високоточного супроводу повітряних об'єктів.
У доповіді розглядається структура, тактико-технічні характеристики та
області застосування малогабаритної лазерної ОЕС контролю повітряного
простору в оптичному та інфрачервоному діапазонах з безінерційним
приводом.
Основні компоненти системи:
1) Опорно-поворотний пристрій, на якому встановлені:камера
оптичного діапазону з об'єктивом високої кратності;тепловізор з
телеоб'єктивом;лазерний далекомір; система безпровідного сенсорного
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зв’язку; GPS приймач для геодезичної прив'язки;лазерний рівень горизонту
для позиціонування опорно-поворотного пристрою;
2) Інформаційно-аналітична система, яка складається з персонального
комп'ютера архітектури x64 та програмного забезпечення, що базується на
інформаційно-аналітичній технології (ІАТ). ІАТ - це впорядкована
послідовність процедур отримання, обробки, аналізу відеоінформації,
прийняття та реалізації рішень для досягнення заданої мети в умовах високої
апріорної невизначеності щодо поведінки об'єкта спостереження і
навколишнього середовища. Програмна реалізація ІАТ представляє собою
ієрархічно упорядкований комплекс бібліотек методів оптимальної обробки
відеопотоку та керування. ІАТ складається з окремих блоків, що містять
множину методів, кожен з яких виявляється оптимальним для окремого
власного випадку поєднання параметрів навколишнього середовища та
об'єкта супроводу.Для підвищення стійкості супроводу можливе
використання паралельної роботи декількох методів та обирання найкращої
апроксимації на кожному етапі обробки шляхом голосування або шляхом
евристичної оцінки результатів обчислень.
ІАТ забезпечує отримання відеопотоківта управління камерами і
лазерним далекоміром; фільтрацію зображення, автоматичне детектування,
розпізнавання і класифікацію повітряних об'єктів; вибір конкретного об'єкта і
точки супроводу на ньому; автоматичне обчислення параметрів траєкторій
руху об'єкта і середньоквадратичних похибок (СКП)
супроводу;
прогнозування координат точки супроводу; пошук втраченого об'єкта.
Тактико-технічні характеристики лазерної ОЕС:
зона огляду:по азимуту, град. 0 - 360;по куту місця, град.
0 -90;
максимальна швидкість привода: по азимуту та по куту місця – 100°/с;
при круговому огляді - не більше 5 Гц;
параметри камери оптичного діапазону:Full HD 1920 x 1080 with 30x
Zoom; миттєвий кут огляду 65° - 2.15° (1х зум – 30х зум); частота
оновлення зображення 30-60 Гц;
параметри камери інфрачервоного діапазону:частота оновлення
зображення– 50 Гц; параметри сенсора – 640х480; областьінтересу –
160х120; частота вимірювання дальності 5-30 Гц;
дальність виявлення цілі розміром 2х2м- 5 км;
діапазон виміру дальності до цілі 32-32000 м;
мінімальна відстань між цілями на дальності 1 км -32 м;
кількістьрухомих цілей, щовиявляються одночасно1- 50;
дозвіл по куту місця і азимуту – 2.5 кутових секунд;
СКП супроводуна дальності 1 км при стандартних умовах – 0.5м.
СКП виміру кутових координат: по азимуту та по куту місця - менше 10
кутових секунд.
Лазерна ОЕС розроблена у двох модифікаціях: загального та
спеціального застосування.
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Області загальногозастосування:охорона повітряного простору від БПЛ
та дронів над приватною власністю у цілях протидії відеозйомці;
попередження польотів дронів в місцях скупчення людей і масових заходів;
контроль повітряного простору поблизу аеродромів; контроль за дотриманням
правил повітряного руху на спортивних заходах та авіашоу.
Області спеціального застосування: зовнішні траєкторні вимірювання при
полігонних випробуваннях літальних об'єктів; управління системами
вогневого, лазерного, електромагнітного ураження повітряних цілей.
Тевяшев А.Д., д.т.н., проф.,
Шостко И.С., д.т.н., проф.,
Семенець В.В., д.т.н., проф.,
Неофітний М.В., к.ф.-м.н., доц.,
Колядін А.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗОВНІШНІХ ТРАЄКТОРНИХ
ВИМІРЮВАНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Підвищення ефективності використання сучасних засобів озброєння
призводить до необхідності розширення динамічних і функціональних
характеристик літальних апаратів (ЛА), крилатих і зенітних керованих ракет,
зразків артилерійської техніки. У цих умовах надзвичайно актуальною стає
проблема дослідження динамічних характеристик ЛА, тестування і
оцінювання їх екстремальних (гранично допустимих) характеристик.
Розроблена в ХНУРЕ малогабаритна лазерна оптико-електронна станція
траєкторних вимірювань (ЛОЕСТВ) повітряних об'єктів дозволяє проводити
полігонні випробування, які забезпечують виявлення повітряних цілей у
видимому та інфрачервоному діапазоні спектру, високоточний супровід і
видачу координат цілей в реальному масштабі часу. Кожна така станція може
використовуватися для проведення різних льотних експериментів, атестації
авіаційних і ракетно-артилерійських систем, забезпечення інформацією про
траєкторії і відеоінформацією для контролю характеристик різних ЛА з
вимірюванням координат, наглядом і реєстрацією відеоінформації і
наступним детальним аналізом динамічних і функціональних характеристик
досліджуваних ЛА.
Для підвищення метрологічних характеристик і протяжності
контрольованої траси польоту ЛА малогабаритні ЛОЕСТВ зі швидкісними
безінерційними приводами розташовуються уздовж траси прольоту ЛА. Всі
ЛОЕСТВ об'єднуються в єдину оптико-електронну систему траєкторних
вимірювань (ОЕСТВ). Кожна ЛОЕСТВ в зоні своєї відповідальності
програмується на супровід цілі на прогнозованій ділянці траєкторії. Процес
програмування автоматизований і проводиться одночасно для всіх ЛОЕСТВ.
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Для синхронізації і корекції видачі цілевказівки для кожної ЛОЕСТВ в
процесі супроводу ЛА використовується технологія бездротової сенсорної
інфокомунікаційної мережі. Кожна ЛОЕСТВ в процесі супроводу ЛА передає
по каналу зв'язку его поточні координати на ЛОЕСТВ, яка стоїть наступною
в черзі в режимі очікування. На підставі цих даних коригуються координати
очікуваної точки захоплення і траєкторія польоту ЛА по відношенню до
прогнозованої. Кількість ЛОЕСТВ в ОЕСТВ визначається в залежності від
довжини і ширини полігону, на якому виконуються випробування ЛА.
У доповіді наведена математична постановка і метод розв'язання задачі
оптимального розміщення ЛОЕСТВ уздовж найбільш ймовірних трас
прольоту ЛА над територією полігону. Перед проведенням льотних
випробувань таке завдання повинна бути вирішено, і взаємне розташування
ЛОЕСТВ на території випробувального полігону відомо Для визначення
координат кожної ЛОЕСТВ використовуємо двочастотні GPS приймачі,
встановлені на вертикальній осі опорно-поворотного пристрою ЛОЕСТВ.
Результати вимірювання координат кожної ЛОЕСТВ і їх похибки заносяться
в базу даних ЛОЕСТВ і періодично оновлюються, відповідно до регламенту.
Таким чином, ОЕСТВ - це сукупність просторово розподілених, пов'язаних
між собою бездротовою сенсорною інфокомунікаційною мережею ЛОЕСТВ
та інших допоміжних технічних засобів для отримання відео- та
вимірювальної інформації, її перетворення, обробки з метою представлення
даних про параметри траєкторії спостережуваного ЛА в необхідному вигляді.
Значна просторова розподіленість ЛОЕСТВ на території полігону,
необхідність врахування помилок прив'язки координат кожної ЛОЕСТВ до
топооснови з застосуванням глобальної навігаційної супутникової системи
позиціонування (GPS), помилок горизонтування платформ ЛОЕСТВ, помилок
юстирування (прив'язки кожної локальної сферичної системи координат
ЛОЕСТВ до глобальної геоцентричної системі координат), індивідуальних
метрологічних характеристик кожної ЛОЕСТВ, виявлення і усунення
систематичних помилок і придушення випадкових помилок спільних вимірів
декількома ЛОЕСТВ, привели до того, що проблема метрологічної атестації
ОЕСТВ ЛА є надзвичайно складною і актуальною
Основна увага в доповіді приділена побудові математичної моделі
синхронізованих за часом зовнішніх траєкторних вимірювань параметрів
траєкторій руху ЛА декількома ЛОЭСТИ і її використанню для метрологічної
атестації ОЕСТВ в залежності від метрологічних характеристик і
статистичних властивостей помилок позиціонування і горизонтування кожної
конкретної ЛОЭСТВ. Показано, що дисперсії помилок параметрів траєкторій
(координат ЛА і проекції швидкостей) для кожного моменту часу істотно
залежать від кількості ЛОЕСТВ, які здійснюють вимірювання параметрів
траєкторії ЛА в даний момент часу.
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Тимочко О.І., д.т.н., проф.,
Павленко М.А., д.т.н., проф.
1
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Кривоножко А.М.
Військова частина А0820
МЕТОД ІЄРАРХІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ
ЧАСІ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЛЯ ВЕКТОРІВ РУХУ БЕЗПІЛОТНОЇ
СИСТЕМИ
Пари кадрів, що надходять від безпілотної системи, однакового розміру
називаються рівнями. Відповідно опорний і поточний кадри одного рівня
мають однаковий розмір. Тоді всі пари кадрів можна подати N рівнями.
Пронумеруємо рівні відповідно до розміру кадрів, що містяться в них, від
меншого до більшого: на 1-му рівні містяться кадри мінімального розміру, на
N-му – кадри вихідного розміру. Відповідно до такої схеми, процес
оцінювання руху складається з N кроків. На кожній ітерації обробляється
пара кадрів певного рівня – від кадрів меншого розміру до більшого. При
цьому оцінюється рух, а стартовою точкою на кожній ітерації є векторне
поле, отримане з попередньої ітерації. Іншими словами, на кожній наступній
ітерації уточнюються вектори, розраховані на попередній ітерації. Для
забезпечення постійної кількості блоків в кадрі на кожній ітерації при
переході на наступну ітерацію розміри області пошуку і блоків, для яких
оцінюються вектори, зазвичай збільшуються в 2n рази. Даний метод є стійким
до шуму. Це пояснюється тим, що при зменшенні зображень, як правило,
видаляються високочастотні шуми. Але з видаленням високочастотних шумів
часто видаляються дрібні деталі. В окремих випадках це є причиною
неправильного визначення руху в деталізованих областях.
Суть ієрархічної обробки зображень полягає в такому. Нехай є N рівнів
кадрів. Спочатку розраховуються N – 1 зменшених «копій» поточного і
опорного кадрів. При цьому кожна копія меншого рівня в 2n разів менша
попередньої. Тоді всі пари опорного і поточного кадрів представлені N
рівнями.
Аналіз впливу попередньої фільтрації зображення свідчить про збільшення
стійкості роботи методу при одночасному зростанні часу обчислення.
Невеликі зміни геометричних розмірів і контрастності зображення незначно
впливає на стійкість системи через малу величину абсолютної похибки і
порівняну з розміром блока зображення.
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Турінський О.В., к.т.н.,
Пєвцов Г.В., д.т.н., проф.,
Залевський Г.С., д.т.н., с.н.с.,
Скорик А.Б., к.т.н., доц.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ
СУПРОВОДЖЕННЯ І НАВЕДЕННЯ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ
Значна кількість зенітних ракетних систем (ЗРС) та комплексів (ЗРК),
що стоять на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України у
довгостроковій перспективі досягають граничного терміну служби, унаслідок
чого їх кількість у бойовому складі буде скорочуватись. Крім того ЗРС (ЗРК),
що стоять на озброєнні, не забезпечують вчасне ураження сучасних засобів
повітряного нападу у всіх діапазонах їх висот і швидкостей, на необхідній
дальності. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є
доукомплектування зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил
України сучасними зразками вітчизняної розробки та виробництва.
У даний час вітчизняними підприємствами та науковими установами
виконуються ряд робіт, спрямованих на модернізацію ЗРК “Бук-М1”,
С-300В1, С-125М1, С-200, “Куб” та створення вітчизняного перспективного
ЗРК середньої дальності. Вперше в історії України ряд з цих робіт включає
повний цикл розробки компонентів ЗРК.
Однією з основних складових ЗРК є багатофункціональна
радіолокаційна станція (РЛС) супроводження і наведення зенітних керованих
ракет (ЗКР).
У доповіді наводяться результати аналізу тактико-технічних
характеристик та принципів побудови радіолокаційних станцій даного типу,
що входять до складу сучасних ЗРК, що стоять на озброєнні армій провідних
країн світу. Проаналізовано також наявний досвід наукових установ та
підприємств оборонно-промислового комплексу України щодо створення
радіолокаційної техніки різного призначення.
Виходячи з результатів аналізу, формулюються можливі (раціональні)
шляхи створення РЛС супроводження цілей і наведення ЗКР в умовах, що
склалися в Україні. Відзначається, що в умовах фінансових, ресурсних і
часових обмежень при реалізації активної радіолокаційної головки
самонаведення ЗКР, у якості РЛС супроводження і наведення, може
розглядатись не тільки РЛС, що функціонують у X-діапазоні частот,
традиційному для радіолокаційних засобів такого призначення, але й РЛС Sдіапазону.
Прийняттю конкретних рішень щодо конструктивних особливостей
перспективної РЛС супроводження і наведення повинно передувати
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створення детальної комп’ютерної моделі, яка буде адекватно відтворювати
фізичні процеси, що спостерігаються при наведенні ЗКР.
Федоров А.В.,
Худов Г.В., д.т.н., проф.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
МЕТОД СИНХРОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРИЙМАЧІВ ADS-B ПРИ
ВЕДЕННІ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОЇ
ОБСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ MLAT
В сучасних умовах повітряної обстановки можливості існуючих
радіолокаційних засобів (радіолокаційних станцій різних діапазонів) щодо
здійснення радіолокаційного контролю та видачі радіолокаційної інформації
з підвищеними вимогами до точності визначення координат повітряних
об’єктів (ПО) дещо обмежені.
Для підвищення точності визначення координат ПО можна
використовувати систему приймачів ADS-B з застосуванням технології
MLAT, однак існує проблема синхронізації цих приймачів за часом. На даний
момент це питання не вирішується, тому актуальним є розробка методу
синхронізації системи приймачів ADS-B.
Сутність технології MLAT полягає в тому, що система з декількох
приймачів (мінімум трьох) здатна вимірювати координати ПО, навіть за умов,
коли ПО не передає в простір інформацію про своє місцезнаходження. В
якості приймачів використовуються приймачі ADS-B.
В порівнянні з сучасними радіолокаційними засобами данні про поточне
положення ПО, що визначаються системою ADS-B, мають суттєво вищу
точність через те, що координати ПО визначаються бортовим GPS
навігатором.
Зробити точний годинник на кожному пункті прийому не є проблемою,
ця задача може бути вирішена з використанням кварцового генератора. Однак
виникає проблема синхронізації цих годинників.
До кожного повідомлення, яке приймається, додається значення регістру
(час прийому сигналу, наприклад, це може бути фронт першого імпульсу). Ці
данні передаються на пункт обробки. Якщо в зоні дії системи приймачів
ADS-B з’являється ПО, який передає у простір свої координати, є можливість
використовувати їх у якості еталонних.
Знаючи точні координати ПО, які передаються з борту ПО за даними
системи ADS-B, є можливість визначити еталонну різницю часу приходу
сигналу між окремими пунктами прийому та різницю значень кварцових
генераторів між тими ж пунктами прийому.
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Використовуючи технологію MLAT та маючи значення поправки для
кожного пункту прийому, можна враховувати її кожного разу, коли ПО, що
знаходиться в зоні дії системи, не передає свої координати.
Харченко В.П., д.т.н., проф.,
Кузьменко Н.С., к.т.н.
Національний авіаційний університет
РОЗВИТОК ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАВДАНЬ
СПЕЦІАЛЬНИХ ВИСОКОТОЧНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДУЛЬНИХ
СИСТЕМ
Одними з основних напрямів наукової діяльності Національного
авіаційного університету, що є одним із найпотужніших у світі авіаційних
закладів вищої освіти, є авіаційно-космічні та інформаційні технології.
Науково-дослідна діяльність університету спрямована на розвиток
української системи наукових досліджень, орієнтованих на подальшу
реалізацію інновацій у виробництві і промисловості; впровадження системи
штучного інтелекту, у тому числі нових когнітивних мережецентричних
технологій транспорту (безпілотні автомобільні засоби, управління і
планування транспортними потоками в місті); створення когнітивних системи
військового призначення (солдат майбутнього, мобільні роботи для
розмінування, інтелектуальні системи керування озброєнням, безпілотні
транспортні засоби); започаткування інтелектуальних систем розпізнавання
образів (технічного зору, мовлення); створення стратосферних безпілотних
систем моніторингу та зв’язку; розвиток систем супутникового зв’язку,
навігації та спостереження; розвиток теоретичних та практичних засад
створення повітряно-космічних літаків.
В університеті створено науково-виробничий центр безпілотної авіації
«Віраж» (НВЦБА "Віраж"), діяльність якого спрямована на розробку,
освоєння
та
промислове
серійне
виробництво
сучасної
конкурентоспроможної безпілотної авіаційної техніки у відповідності до
європейських та світових вимог. Розробки НВЦБА "Віраж" включають
двомоторне безпілотне повітряне судно М-7В5 «Небесний патруль»,
мобільний безпілотний комплекс М-56 «Модуль» (Баражуючий боєприпас),
багатоцільовий безпілотний комплекс М-6-3 «Жайвір», мобільний
безпілотний комплекс М-10-2 «Око», навчально-тренувальний безпілотний
літак М-22 Д «Аеротестер», полікоптери НАУ ПК-08 та ПК 11,
багатомоторний вертоліт для перевезення вантажів ПКМ–14 "Сатурнія" та
інші.
З метою випробування експериментального діючого макету
високоточної динамічної модульної системи на базі малого безпілотного
повітряного судна для задач багатоальтернативного виявлення, розпізнавання
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та класифікації об’єктів, лобораторією «Штучного Інтелекту» університету
було створено систему визначення та супроводу об’єктів (ВСО) з
використанням елементів комп’ютерного бачення та штучного інтелекту.
Система ВСО була розроблена і введена в експлуатацію задля автоматичного
виявлення шуканих об'єктів на кадрах відео-потоку, супроводу обраного
людиною-оператором об'єкта (утримання його в центрі кадру через
управління карданним підвісом) і, в разі установки на безпілотний літальний
апарат, використовуючи телеметричну інформацію польотного контролеру
або інші джерела телеметрії, визначати координати обраного об'єкта.
Система ВСО включає апаратно-програмний комплекс визначення та
супроводу об’єктів в автоматичному режимі, що може використовуватись для
високоточних систем наведення. Для виявлення об’єктів використано
нейронну мережу найсучаснішої архітектури.
Ефективність функціонування системи ВСО експериментально
підтверджена на прикладі транспортних об’єктів.
Діяльність лобораторії «Штучного Інтелекту» супроводжується
дослідженнями та розробкою нових методів та алгоритмів для систем
підтримки прийняття рішень включаючи непараметричні методи оцінок та
методи нечіткої логіки.
Хижняк І.А., к.т.н.,
Худов Г.В., д.т.н., проф.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Юзова І.Ю., к.т.н.
Інститут цивільної авіації
Худов Р.Г.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЗОБРАЖЕННЯХ
БОРТОВИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Аналіз бойових дій та конфліктів останніх років у містах показав, що
використання інформації бортових систем спостереження дозволяє проводити
планування бойових дій, розвідку та, як наслідок, значно підвищити
ефективність застосування озброєння та військової техніки. Як встановлено,
результат обробки зображень міста з бортових систем спостереження значною
мірою залежить від якості методів виявлення елементів об’єктів міської
інфраструктури.
В основу запропонованої інформаційної технології виявлення елементів
об’єктів міської інфраструктури на зображеннях бортових систем
спостереження покладено двоетапний метод, в якому на першому етапі
проводиться виділення усіх границь за допомогою детектору границь Канні, а
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на другому – виділення тільки геометричних примітивів, а саме прямих та
кривих ліній, з усієї кількості отриманих границь на зображенні за допомогою
перетворення Хафа та метод багатомасштабної обробки зображень міста.
У інформаційній технології виявлення елементів об’єктів міської
інфраструктури на зображеннях бортових систем спостереження, на відміну
від відомих, використовується методологія системного моделювання IDEF0,
що заснована на методі структурного аналізу та проектування SADT. Та
передбачається визначення кількості та масштабності зображень, кольорового
простору представлення зображень, виділення каналів яскравості кожного
кольорового простору, застосування та визначення елементів об’єктів міської
інфраструктури за допомогою двоетапного методу.
У відповідності до синтаксису та семантики IDEF0 інформаційна
технологія представлена у вигляді кортежу, контекстної діаграми верхнього
рівня та дочірніх діаграм.
Запропонована інформаційна технологія може бути реалізована в
спеціальному програмно-технічному комплексі обробки зображень бортових
систем спостереження з метою виявлення елементів об’єктів міської
інфраструктури.
Напрямком подальших досліджень є оцінка ефективності застосування
інформаційної технології виявлення об’єктів міської інфраструктури на
зображеннях бортових систем спостереження.
Хомилєв С.О.,
Мітрахович М.М., д.т.н., проф.
ДП «Івченко-Прогрес»
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ ТУРБІН СУЧАСНИХ ГТД
Прагнення зменшити вагу, підвищити надійність, витрати на ремонт,
збільшити ресурс, знизити вартість і підвищити ефективність авіаційних
двигунів призвело до тенденції щодо скорочення числа лопаток і ступенів
шляхом:
застосування високонавантажених турбін;
використання каскадів турбін з протилежним обертанням;
зменшення витрат охолоджуючого повітря;
підвищення ефективності систем охолодження;
зниження втрат в радіальних зазорах;
використання нових жаростійких, порошкових та композиційних
матеріалів;
застосування більш ефективних покриттів елементів турбін;
вибору раціональної аеродинамічної форми профілів лопаток.
У роботі на основі чисельного експерименту проведено дослідження
високонавантажених ступенів турбіни низького тиску.
Дослідження
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виконані в 3D CFD постановці шляхом рішення осереднених за Рейнольдсом
рівнянь Нав’є-Стокса з використанням програмного комплексу F.
Моделювання турбулентних ефектів здійснювалося використанням SST k–ω
моделі Ментера. Рішення рівнянь проводилося чисельна за неявною
різницевою схемою другого порядку точності. Розрахункова область описана
кінцево-різницевою сіткою Н-типу, з більш ніж 4 млн. елементів.
Показано, що при близьких аеродинамічних навантаженнях турбіна з
меншим коефіцієнтом витрати має більш високий ККД і меншу кількість
лопаток, що знижує трудомісткість виготовлення та їх вартість. У той же час
турбіна з великим коефіцієнтом витрати має істотно меншу сумарну вагу
лопаток, а також резерви для зниження ваги дисків робочих коліс.
Худов Г.В., д.т.н., проф.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Маковейчук О.М., к.т.н.,
Рубан І.В., д.т.н., проф.
Харківський національний університет радіоелектроніки
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕРСНИХ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ
БЛОЧНИХ ПЕРЕСТАНОВОК НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ
АЛГОРИТМІВ
У цей час у зв’язку з широким розповсюдженням цифрового
медіаконтенту, високошвидкісного Інтернету, локальних обчислювальних
мереж, бездротових мережевих технологій актуальним є питання захисту
інформації від розкрадання, спотворення, незаконного використання тощо.
Відеоконференції, відеозв’язок, відео спостереження, цифрове наземне,
кабельне та супутникове телебачення – це далеко неповний перелік
актуальних додатків, в яких актуальним є завдання захисту інформації.
При розгляданні указаних питань виникає клас задач, що пов'язаний із
блочними перестановками пікселів на зображенні. Існуючі методи
знаходження інверсних псевдовипадкових блочних перестановок потребують
залучення додаткової апріорної інформації, що є не завжди можливим.
Отже, актуальною є завдання розробки методу визначення інверсних
псевдовипадкових блочних перестановок на зображеннях.
Існуючі методи вирішення задач відновлення пермутованих (від англ.
"permutation" – перестановка) зображень базуються на еволюційних
алгоритмах оптимізації. Існують способи вирішення цих задач за допомогою
еволюційних алгоритмів оптимізації, зокрема за допомогою генетичних
алгоритмів. Іноді у не-англомовній літературі використовується термінологія
"(псевдо)голографічне кодування".
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Основним недоліком відомих методів визначення інверсних
псевдовипадкових блочних перестановок на зображеннях є необхідність
додаткової апріорної інформації щодо блочних перестановок пікселів.
Метою роботи є розробка методу "сліпого" визначення інверсних
псевдовипадкових блочних перестановок на зображеннях на основі
генетичних алгоритмів з обмеженнями на розмір блоку.
В роботі показано, що використання генетичних алгоритмів є
надзвичайно потужним методом вирішення задачі знаходження інверсних
блочних перестановок. Запропоновано ефективний спосіб кодування
перестановок в геномі, такий що основні оператори генетичного алгоритму
породжували інші допустимі перестановки, які рівномірно покривають
область допустимих значень.
Обрана цільова функція, мінімізація якої проводиться за допомогою
генетичного алгоритму. Аналізуючи цільову функцію, отримано умову
принципової розв’язуваності даної задачі – розмір блоку перестановки
повинен бути менше радіусу кореляції вихідного зображення, що добре
узгоджується з експериментом. При цьому отримано альтернативне
представлення радіусу кореляції зображення, що узгоджується, але не
співпадає з традиційним визначенням (через переріз головного піку
автокореляційної функції).
Представляються цікавими подальші теоретичні та експериментальні
(наприклад, за допомогою спеціально згенерованих синтетичних зображень)
дослідження у цьому напрямку, окремого розгляду потребує питання
анізотропії і мультимодальності автокореляційної функції.
Чигінь В., д.ф.-м.н., проф.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
АВТОМАТИЗОВАНА ПАСИВНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ,
ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЛЬОТУ ОБ’ЄКТІВ,
ЇХ ФОТОПЕРЕСЛІДУВАННЯ І ЗНЕШКОДЖЕННЯ
Створення комплексної системи пасивного виявлення, вимірювання
параметрів польоту об’єктів, їх фотопереслідування і знешкодження є
особливо актуальною задачею в даний час, оскільки безпілотні літальні
апарати (БПЛА) використовуються для ведення повітряної розвідки в режимі
он-лайн,
ведення
коректування
вогню
артилерії,
постановки
радіоелектронних завад, проведення бомбардування. Метою роботи є
експериментально і теоретично оцінити можливість пасивного виявлення
БПЛА за допомогою звукової, пасивної радіолокаційної і теплової систем,
вимірювання координат і швидкості цих об’єктів за допомогою цифрової
фотосистеми, обґрунтувати та експериментально дослідити власні програмні
методи польоту власних БПЛА за обчисленими координатами,
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фотозахоплення і переслідування при польоті, а також знешкодження. На
основі оглянутої літератури зроблено висновок про те, що такого типу
комплексні роботи з пасивним виявленням, вимірюванням координат і
знешкодженням БПЛА противника при фотопереслідуванні досі не
проводилися.
Загальна система складається з п’яти незалежних підсистем. Перша,
підсистема пасивного виявлення об’єкта досліджена в області звукових,
радіо- і теплових випромінювань. Найповніше цей етап пройдений за
звуковою схемою. Досягнуто рівня виявлення малих БПЛА, типу Фантом-3,
на віддалях порядку 1 км. При цьому знайдено цікаві кореляційні залежності,
які дають право говорити про ефективний метод розпізнавання типу об’єкта.
Використано спеціальні за власною конструкцією звуковловлювачі, з
високочутливими кардіоїдного типу мікрофонами.
Друга підсистема фотовимірювання параметрів польоту (координат,
напрямку і швидкості руху) використовує сучасний цифровий фотоапарат з
двоядерним процесором і довгофокусним об’єктивом. Складено програму у
системі Windows на стаціонарному ПК для опрацювання зображення
захопленого об’єкта. При дослідженні відеосистеми та алгоритму
відстеження рухомих об’єктів у потоці відеоданих використали підходи, які
задовольняють певним вимогам. Так, метод “оптичного потоку” розглянули
на прикладі реалізацій алгоритму Лукаса–Канаде; алгоритм TLD (TrackingLearning-Detection) розглянули на прикладі реалізації в бібліотеці OpenCV;
алгоритм, заснований на статистичному аналізі розглянули на прикладі
локальних бінарних шаблонів. У даній роботі використано метод Лукаса–
Канаде для розпізнавання БПЛА. В результаті коптер Фантом-3 можна
визначити за координатами з похибкою не більше десятків сантиметрів на
віддалі порядку 1 км. Об’єкт захоплюється і супроводжується автоматично.
Для підвищення достовірності виявлення і вимірювання параметрів польоту
вивчаються кореляційні співвідношення двох процесів – звукових і
фотоопрацювання. Встановлюються зв’язки між ними і опрацьовується
процедура автоматичного перекидання результатів вимірювання на борт
апарата-переслідувача. Між звуковою і фото підсистемами вмонтована
система автоматичного повертання фотоприймача на напрям максимального
звуку об’єкта.
Третя підсистема польоту власного БПЛА на виміряні координати з
обчисленими випередженнями виконується в автоматичному режимі після
отримання координат другою підсистемою і перекидання їх за допомогою
системи WiFi на бортовий комп’ютер типу Raspberry.
Для проведення експериментів в межах четвертої підсистеми
використали апарати типу квадрокоптер і гексакоптер. Використано бортовий
комп’ютер з камерою типу Pi. Система переслідування використовує
політний
контролер
типу
Pixhawk.
Склали
власну
програму
фотопереслідування.
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При підльоті на критичну віддаль п’ята підсистема виконує дію
знешкодження. Після цього апарат самостійно повертається на місце вильоту
або задану точку.
Програма керування дозволила виконати наступний сценарій: підняття
коптера на певну висоту - зависання на певний час – обертання навколо своєї
осі – політ до об’єкта у випадку його фотозахоплення - виконання дії
знешкодження. Систему протестували на відстанях коптера від наземної
станції до 500 метрів і висотах до 4 м, а також при швидкостях польотів до 5
м/с.
Чигрин Р.М., к.т.н., с.н.с.,
Корочкін О.А., к.т.н., доц.,
Дмитрієв А.Г., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ДО ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Сучасний етап розвитку авіації характеризується швидкоплинною
зміною тактичної обстановки яка вносить певні корективи в завдання що
постають перед авіацією Повітряних Сил ЗС України. Для своєчасного
прийняття рішення щодо застосування авіації та успішного планування
операції необхідно визначити бойові спроможності угрупування авіації, що
залучається до виконання поставленого завдання. В цьому аспекті значна
роль покладається на інженерно-авіаційну службу яка має забезпечити
готовність авіаційної техніки до виконання завдань за призначенням.
Готовність оцінюється як імовірність того, що система буде працездатна
в будь-який момент протягом часу виконання завдання. Для оцінки
готовності елементів і систем служать коефіцієнти готовності, які пов'язують
критерії безвідмовності і відновлюваності. Цей коефіцієнт є критерієм
відносної кількості елементів які будуть нормально функціонувати за час
польоту без будь-якої перерви в роботі, що перевищує заданий інтервал часу
на усунення відмов. Тому цей коефіцієнт дозволяє добре планувати витрату
сил і засобів в ході забезпечення льотної роботи. Якщо правильно вибрати
календарний час виконання завдання і допустимий час відновлення в ході
виконання цього завдання, то завжди можна гарантувати, що заплановане
число літако-вильотів буде виконано на сто відсотків. Використовуючи цей
коефіцієнт, можна планувати роботу регламентно-ремонтних підрозділів на
період після виконання льотного завдання.
В доповіді розглянуто та проаналізовано можливі варіанти оцінки
готовності авіаційної техніки до виконання завдань за призначенням.
Проведено систематизацію показників та критеріїв що можуть бути
використані для вирішення зазначеного питання.
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Шкнай О.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ УЧБОВОТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ ЗЕНІТНИХ
РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ПС ЗС УКРАЇНИ
Принципи побудови і застосування комп’ютерних тренажерних
комплексів та учбово-тренувальних засобів (УТЗ) для забезпечення
теоретичного навчання бойових обслуг ЗРК
Існуючий парк тренажерів ЗРВ є конкретним набором програмнотехнічних комплексів, вбудованих безпосередньо у відповідні бойові зразки
ОВТ. Як наслідок, виникає необхідність включення зразків озброєння і
військової техніки при проведенні тренування, що є витратним заходом. Крім
того, вбудовані тренажери не завжди забезпечують проведення усіх видів
тренувань бойових обслуг в необхідних режимах роботи і умовах
застосування із завданням практичного злагодження номерів обслуг і оцінкою
рівня їх практичної підготовленості.
З метою покращення рівня навченості особового складу бойових обслуг
ЗРК пропонується провести модернізацію відповідних УТЗ у напрямку
реалізації комп'ютерної технології навчання (КТН) із врахуванням
нормативно-технічного, інформаційного, дидактичного і організаційного
аспектів.
Нормативно-технічний аспект полягає у тому, що розробка
комп'ютерних УТЗ для ЗРВ має виконуватися відповідно до вимог
ГОСТ В 15.203. Цей стандарт поширюється на ДКР і складові частини ДКР зі
створення (модернізації) систем, комплексів, зразків військової техніки і їх
складових частин, але особливості проектування УТЗ, призначених для
навчання (підготовки) бойових обслуг, не враховує. Ні в одному державному
стандарті не прописані завдання і вимоги до дидактичного забезпечення
розробки УТЗ, терміни і визначення, загальні вимоги до змісту, стилю і
оформлення.
Відсутність нормативної бази може привести до різного тлумачення у
замовника і виконавців призначення УТЗ, що розробляються, і очікуваних
результатів їх функціонування. Тому проблема випуску необхідних для
розробки УТЗ державних стандартів є актуальною і вимагає негайного
вирішення.
Інформаційний аспект полягає у тому, що підприємства промисловості
не можуть мати закритої документації для розробки сценаріїв по конкретних
засобах ОВТ, якщо вони не брали участь раніше в яких-небудь роботах,
пов'язаних з цими засобами ОВТ за Держзамовленням або за лінією
військово-технічної співпраці. Тому питання постачання в узгоджені терміни
необхідної документації повинні бути в тактико-технічному завданні на
розробку УТЗ.
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Дидактичний аспект полягає у тому, що при розробці УТЗ, окрім
нормативних видів забезпечення (технічного, математичного, програмного,
інформаційного тощо) необхідно відпрацювати такі питання дидактичного
забезпечення: виконання кваліфікаційних вимог до фахівця; реалізація вимог
учбових планів і програм, керівних документів; розробка сценаріїв базових
комп’ютерних програм, що навчають; розробка необхідного контенту (у
загальному випадку під контентом розуміються зміст навчального курсу,
різні навчальні матеріали, посібники, методики, завдання, тести і контрольні
заходи; визначення дидактичних вимог до системи в цілому і її елементів.
Організаційний аспект полягає у тому, що учасниками процесу
створення УТЗ в ході виконання ДКР з боку замовника являються органи
військового управління ЗРВ, департамент МО України і науково-дослідні
установи, що здійснюють військово-наукове супроводження, а також
військове представництво Міноборони, з боку виконавця - головний
виконавець і співвиконавці. Кожен з учасників вирішує певне коло завдань,
але тільки головний виконавець і співвиконавці відповідно до умов контракту
несуть юридичну відповідальність за виконання робіт відповідно до вимог
тактико-технічного завдання у встановлені терміни. Існуюча організація
розробки саме комп'ютерних УТЗ для теоретичного навчання не визначає
юридичних стосунків між головними творцями КТН: виконавцями роботи
(підприємствами промисловості) і вищими військовими навчальними
закладами, які мають необхідний контент і педагогічні кадри.
Шкнай О.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ
КОМПЛЕКСІВ
На даний час виробники тренажерних комплексів використовують
різноманітні програмні продукти (оболонки) на базі яких безпосередньо
створюється їх програмне забезпечення.
Частка витрат на розробку спеціального програмного забезпечення
(СПЗ) складає 30 - 70% вартості тренажеру. При цьому розробники
тренажерних засобів під час розробки використовують різні операційні
системи, програмні оболонки та математичні моделі функціонування. Це
призводить до значних фінансових втрат: неможливість накопичення та
повторного використання проектних рішень, моделей, прототипів,
інформаційних технологій та, як наслідок програмної та апаратної
несумісності тренажерних засобів.
Шляхами усунення цих протиріч та зменшення фінансових витрат на
розробку СПЗ для тренажерів є:
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а) визначення єдиного задуму та підходів до вибору операційної
системи та середовища для програмування з метою усунення несумісності
програмних модулів різних виробників. Використання єдиного ліцензійного
програмного продукту, дає можливість уніфікувати ІТ-інфраструктуру, що
дозволить зекономити кошти – як на придбанні нових ліцензій, так і на
витратах на її підтримку.
Уніфікація
алгоритмів
програмно-математичного
забезпечення
імітаційного моделювання, візуалізації зовнішнього середовища та
фоноцільової обстановки шляхом створення уніфікованих програмних
модулів (УПМ). УПМ визначається як набір програмних об'єктів, що
враховують особливості предметної області, невідокремлених один від
другого в рамках виконання визначеного класу завдань, що мають
уніфікований інтерфейс, який дозволяє УПМ взаємодіяти між собою без
додаткового координуючого коду.
б) створення банків УПМ, які розроблені за замовленням МО України
під час створення тренажерів для потреб ЗС України. Використання
розробником тренажерів готових УПМ, може значно зменшити
трудомісткість створення, науково-технічного супроводження розробки СПЗ
та вберегти від логічних помилок при створенні програмних модулів.
в) розробка уніфікованих інтерфейсів та протоколів обміну для
забезпечення зв'язку між типовими уніфікованими програмними модулями
під час створення тренажерів.
г) дотримання під час розробки СПЗ вимог щодо можливості його
розширення, удосконалення та подальшого розвитку.
д) передбачення можливості об'єднання різноманітних тренажерів, що
розробляються, у єдиний комплекс для забезпечення підготовки екіпажів,
підрозділів, військових частин та органів військового управління, що призведе до
скорочення витрат на розробку СПЗ завдяки використанню у цих комплексах
єдиного програмного середовища та загальних алгоритмів функціонування.
ж) розробка та впровадження в ЗС України методики розрахунку
вартості створення СПЗ під час укладання державних контрактів з розробки
тренажерних засобів.
з) проведення експертизи СПЗ шляхом оцінки вартості її розробки
незалежними компаніями.
Впровадження принципів уніфікації і модульної побудови, які закладені
на етапі проектування СПЗ, адаптивне програмне забезпечення і відкриті
протоколи обміну інформацією дозволять зменшити фінансові витрати на
створення як окремих тренажерів, так і тренажерно-імітаційних комплексів.
Реалізація всіх запропонованих шляхів потребує розробки та прийняття
низки нормативно-правових документів, на рівні Кабінету Міністрів і МО
України з залученням Державного концерну “Укроборонпром”, а також
проведення відповідних науково-дослідних робіт спільно з профільними
підприємствами промисловості.
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Шкнай О.В., к.т.н.,
Зірка А.Л., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО КОРИГУВАННЯ
МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Методичний апарат визначення стану та перспектив змін основних
зразків РТЗ ПС ЗС України не враховує їх існуючі особливості. Зокрема,
кількість РТЗ ПС є невеликою у порівнянні з кількістю зразків інших типів
ОВТ ЗС України та вартість кожного зразка РТЗ ПС – значна. Тому дані про
їх стан повинен наводитися з максимальною деталізацією.
Пропозиції щодо покращення технічного стану основних зразків РТЗ,
які є на озброєнні ЗС України, розробляються на основі аналізу залежностей
зміни кількісно-якісного складу зразків РТЗ від календарної тривалості
експлуатації при діючій системі технічної експлуатації і ремонту (ТеіР) та з
урахуванням пропозицій з її вдосконалення. Для цього проводиться
моделювання залежності кількості РТЗ, які мають запас ресурсу (терміну
служби), від календарної тривалості експлуатації при різних стратегіях ТЕіР.
Розроблений методичний апарат моделювання залежності кількості
РТЗ, які мають запас ресурсу (терміну служби), в залежності від календарної
тривалості експлуатації враховує:
наявність фактичних запасів ресурсних показників РТЗ ПС на поточний
рік з урахуванням проведених ремонтів та ремонтів, що плануються;
задані параметри системи ремонту;
динаміку зміни кількості відремонтованих РТЗ;
динаміку зміни кількості відремонтованих РТЗ, які вичерпали
встановлені терміни служби (прогнозної кількості РТЗ з числа
відремонтованих, які перейдуть у граничний стан під час експлуатації за
технічним станом).
Дані про стан РТЗ відображають не тільки календарну тривалість
експлуатації, але й містять результати виконання робіт з продовження їх
призначених термінів служби (ресурсів). Розроблений методичний апарат
моделювання залежності кількості РТЗ, які мають запас призначеного терміну
служби (ресурсу), від календарної тривалості експлуатації враховує:
величини призначених термінів служби РТЗ, які встановлені за
результатами робіт з продовження їх призначених показників;
продуктивність ремонтного підприємства, що виконує заводський
ремонт РТЗ;
величину призначеного післяремонтного терміну служби виробів;
величину граничного терміну служби РТЗ.
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Яйчук М.С., к.т.н., с.н.с
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЛЬОТНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
Процес створення літальних апаратів є багатоплановим та
багатоетапним і направлений на досягнення єдиної системи цілей
направлених на забезпечення високого значення ефективності та льотної
придатності, а також конкурентоспроможності по відношенню до існуючих,
або ЛА які створюються.
Створення нових ЛА є дуже дорогим процесом та вимагає все більших
витрат матеріальних і трудових ресурсів. Поряд з тим збільшується технікоекономічний ризик, пов'язаний з небезпекою вибору неправильних напрямків,
можливими помилками, збільшенням строків розробки, проявами дефектів,
що не виявлені в процесі випробувань.
Для пониження техніко-економічного ризику та з обов’язковим
урахуванням таких факторів часу і фінансових (матеріальних, технічних)
необхідним є комплексний (системний) підхід, який дозволяє враховувати всі
аспекти розробки (створення) ЛА та його експлуатації.
Комплексна система проектування та оцінки ЛА представляє єдину
організацію процесу його створення. Всі етапи розробки та життєвого циклу
(формування технічного завдання – проектування – наземні відпрацювання
(випробування) – льотні випробування – сертифікація – серійне виробництво
– експлуатація – кодифікація- модернізація на основі накопиченого досвіду)
повинні виконуватись на основі єдиних критеріїв функціонування ЛА, його
безпеки експлуатації, кошторисного фактору та часових характеристик.
Центральне місце в льотних випробуваннях, які проводяться в процесі
створення ЛА, належить випробуванням дослідних та основних об’єктів.
Льотним випробуванням підлягають ЛА, силова установка, система
управління, прицільно-навігаційний комплекс, система енергозабезпечення,
система життєзабезпечення, спеціальні системи, які визначають призначення
ЛА та інші функціональні системи що забезпечують політ ЛА та основні
показники бойової ефективності його бойового застосування.
Цілями льотних випробувань є:
на стадії пошукових досліджень – отримання інформації про нові або
недостатньо вивчені фізичні явища, нові сфери застосування ЛА та його
систем необхідна для проектування; перевірка нових принципів, ідей,
конструктивних або схемних рішень, методів тощо;
на стадії розробки ЛА – демонстрації переваг проекту нового ЛА та
його систем для прийняття рішення про створення дослідних зразків,
виявлення та усунення принципових помилок та дефектів (конструктивних
недоліків), які виявлені в випробуваннях, варіювання параметрами окремих
систем для визначення оптимальних (раціональних) значень та їх варіантів;
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на стадії прийняття в експлуатацію – розширення області
застосування, виявлення нових можливостей, зняття певних границь
(значень) характеристик ЛА та його систем, які були встановлені на перших
стадіях (етапах) випробувань.
Після початку серійного виробництва на певній партії ЛА даного типу
(інколи цю партію включаються і дослідні зразки) виконуються
експлуатаційні випробування, цілями яких є:
оволодіння нового типу ЛА організаціями та службами замовника,
перевірка ефективності ЛА в реальних операціях;
випробування у всьому діапазоні умов експлуатації;
перевірка і випробування сервісного обладнання, методів технічного
обслуговування, відпрацювання рекомендацій щодо експлуатації ЛА та
раціональному виконанню типових операцій бортовими та наземними
екіпажами, служб управління польотами тощо;
виявлення дефектів і відмов систем ЛА, що не були виявлені в процесі
випробувань дослідних і головних ЛА.
На стадії серійного виробництва та експлуатації проводяться
контрольні випробування, які виконуються як на кожному ЛА, так і
вибірково, з метою контроля якості методом порівняння з характеристиками
еталонного ЛА.
Яйчук М.С., к.т.н., с.н.с
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСА ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Для позитивного досягнення мети випробувань необхідно певна
методологія та сукупність засобів, які об’єднуються комплексною програмою
та методикою випробувань. Такий механізм повинен забезпечити вирішення
завдань в повному обсязі при найменшій кількості випробувальних польотів в
визначені терміни. Одночасно повинно виконуватись ряд обов’язкових умов,
особливе місце з них належить питання забезпечення безпеки польотів. В
результаті випробувань та доводки повинен бути досягнутий заданий рівень
ефективності льотної придатності ЛА, реалізовані вимоги якості, а також
забезпечення відповідності ЛА заданим тактико-технічним вимогам.
В сучасних умовах ЛА не може бути один в якості об’єкта
випробувань. Процес випробувань по суті представляє собою складну
систему, яка об’єднує певний ряд пов’язаних між собою складових, кожна з
яких виконує певні функції.
Типова комплексна структура льотних випробувань включає:
об’єкти випробувань, підготовлені та обладнані певним чином, в
кількості, необхідною для проведення випробувань в терміни, що
заплановані;
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додаткові засоби (об’єкти) льотних випробувань – додаткові
(допоміжні) ЛА, автоматичні або з дистанційним управлінням ЛА;
випробувальну базу, яка включає аеродром з ангарами та іншими
приміщеннями, а також засоби обслуговування, ремонту та підготовки ЛА до
польотів, зони польотів, випробувальні траси, наземні засоби управління
рухом ЛА в повітрі;
випробувально-інформаційну систему, яка включає вимірювальну
апаратуру (розміщеної на об’єктах випробувань, на землі та допоміжних ЛА)
та засоби збору інформації, її обробку та представлення інформації щодо їх
результатів;
програма випробувань, яка повністю відповідає меті випробувань з
урахуванням технічних вимог проекта ЛА, нормативних документів,
нормативних значень льотної придатності тощо;
методику випробувань, яка повинна бути достатньо розроблена та
включати всі питання, які повинні бути вирішені відповідно до програми та
бути сумісною (погодженою) з вимірювально-інформаційною системою;
засоби електронного, фізичного та полунатурного моделювання, які
можна використовувати для планування експериментів, аналізу отриманих
результатів, перевірки безпеки польотів, а також отримання кінцевих
характеристик відповідно до завдань випробувань в заданих умовах
експлуатації ЛА;
екіпажи, що виконують польотні завдання та персонал служб
(наземний екіпаж), які підготовлені до проведення випробувань відповідно до
змісту та вимог програми і методики випробувань;
бригада (випробувальна), яка проводить випробування та
укомплектована спеціалістами необхідних для проведення випробувань.
Для ефективного функціонування комплексна система випробувань
вимагає чіткого управління. Тому, до складових її компонентів повинна бути
включена підсистема управління та планування випробувань.
Таким чином, така комплексна система випробувань може забезпечити
високу якість випробувань з отриманням певного переліку характеристик з
найменшими значеннями всіх видів витрат (затрат).
Яровий С.В., к.т.н.,
Білан О.О.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ СКЛАДНОМОДУЛЬОВАНИХ
ЕХО-СИГНАЛІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ФІЛЬТРАЦІЇ
Активне застосування сучасних засобів повітряного нападу і розвідки з
використанням технологій зменшення радіолокаційної помітності, в
особливості, тактики їх застосування вимагає роботи радіолокаційних засобів
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виявлення на межі чутливості їх приймальних пристроїв. В таких умовах саме
слабкий ехо-сигнал радіолокаційного об’єкта зазнає значного впливу
викривлень, обумовлених його особливостями поширення в тропосфері та
конструкцією літального апарату. В цьому випадку частотна характеристика
сукупності викрівлюючих систем є невідомою. Результатом впливу вказаних
факторів є зниження ефективності фільтрації складномодульованих сигналів.
Авторами роаналізовано можливості відновлення спектральної
структури ехо-сигналу за рахунок використання інверсних фільтрів, частотні
характеристики яких є зворотними частотним характеристикам суперпозиції
викрівлюючих систем за рахунок вирішення задачі неповної деконволюції.
Розглянуті шляхи знаходження оптимального фільтра деконволюції з
урахуванням деяких апріорних відомостей, метріка приближення яких менша,
ніж у усічених фільтрів деконволюції. Інверсним фільтром, в цьому випадку,
буде вважатись оптимальний з точки зору максимального наближення до
форми корисного сигналу з деяким допустимим коефіцієнтом підсилення
дисперсії шумів.
Проектування фільтрів виконано методом компютерного моделювання.
При проектуванні фільтрів враховуються статистичні характеристики
перешкод у вхідному сигналі і їх співвідношення із статистичними
характеристиками самого корисного сигналу. Для отримання статистичних
характеристик викрівлюючих систем викорстані оцифровані записи
радіолокаційних сигналів сучасної радіокаційної станції для типової позиції
радіотехнічного підрозділу.
Козлов Ю.В.
ДП завод «Арсенал»
Носик В.А., к.в.н., с.н.с.
ТОВ «Скайнет Ltd»
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗСУ-23-4М
В сучасних умовах стрімкого розвитку технологій є можливість
збільшити бойову ефективність будь якого зенітного комплексу старого
парку при витратах на багато нижчих, ніж при закупівлі нових зразків з
співставними характеристиками.
Модернізована ЗСУ-23-4М-А розробляється на підставі Спільного
рішення, затвердженого Міністром оборони України та тактико-технічного
завдання (ТТЗ) на дослідно-конструкторську роботу (ДКР), шифр «Рокач-А».
За результатами модернізації на базі передових технологій ЗСУ-23-4М-А
дозволяє виконувати завдання з ефективністю більшої ніж у ЗСУ-23-4М при
активній протидії супротивника із застосуванням засобів радіоелектронної
боротьби, в будь яких природно - кліматичних умовах, в день та в ночі.
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Модернізація здійснюється поетапно шляхом нарощування систем, які
модернізуються (заново створюються).
Передбачається декілька варіантів модернізації:
«ЗСУ-23-4М-А1»- базовий варіант модернізації;
«ЗСУ-23-4М-А2» - другий варіант модернізації;
«ЗСУ-23-4М-А3» - третій варіант модернізації;
«ЗСУ-23-4М-А» - повний варіант модернізації.
Базовий варіант модернізації в основному передбачає:
1. Заміну існуючих:
радіолокаційної станції 1РЛ33 на сучасну багатофункціональну
радіолокаційну станцію (БФ РЛС), яка виконана за технологією цифрових
антенних решіток;
розрахунково-обчислювального приладу на спеціалізовану цифрову
обчислювальну систему з автоматизованими робочими місцями операторів,
системою функціонального контролю та інтегрованими учбовотренувальними засобами;
радіостанції Р-123 на сучасні засоби зв’язку.
2. Встановлення:
апаратури навігації;
системи життєзабезпечення (системи кліматичної).
Другий варіант модернізації.
Додатково до базового варіанту модернізації передбачає встановлення
пускової установки з приводом наведення та апаратури підготовки і пуску
зенітних керованих ракет 9М39М.
Третій варіант модернізації.
Додатково до базового варіанту модернізації передбачає встановлення
оптико-локаційної системи.
Повний варіант модернізації.
Передбачає виконання ТТЗ у повному обсязі.
На цей час, дослідний зразок ЗСУ-23-4М, який модернізується, пройшов
визначальні-відомчі випробування по базовому варіанту модернізації «ЗСУ23-4М-А1» та допущений до експлуатації в Збройних силах України.
Термін закінчення робіт по повному варіанту модернізації «ЗСУ-23-4МА» грудень 2020 року.
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Твердохлібов В.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ЗАСОБАМИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
БОРОТЬБИ

Аналіз бойових дій, локальних конфліктів останніх десятиріч та участи
ЗС України в антитерористичної операції на сході України свідчить про
широке застосування супротивником у сучасних умовах радіоелектронних
засобів (РЕЗ). Тому питання радіоелектронної боротьби (РЕБ) з ними в
багатьох випадках виходить на перше місце.
При цьому розвиток засобів РЕБ здійснюється з врахуванням завдань
забезпечення радіоелектронного впливу на:
системи супутникового, радіорелейного, короткохвильового та
ультракороткохвильового зв’язку нового покоління;
супутникові навігаційні системи;
системи наведення високоточної зброї (ВТЗ), радіолокаційні станції
розвідувально-ударних комплексів;
оптичні, оптико-електронні та радіолокаційні головки самонаведення
ВТЗ;
багатофункціональні бортові РЛС засобів повітряного нападу;
комп'ютерні радіомережі Wi-Fi, Wi-MAX;
системи стільникового та транкінкового зв’язку.
Сучасні світові тенденції розвитку РЕБ полягають в переході від
застосування поодиноких радіоелектронних до масованих радіоелектронновогневих впливів, тобто в переході до ведення операції РЕБ. Цю тенденцію
можливо реалізувати лише шляхом створення автоматизованої системи
управління засобами радіоелектронної розвідки та РЕБ. Така система
дозволить здійснювати прийом, накопичення та обробку розвідувальної
інформації та розподіл її між засобами вогневого ураження та РЕБ.
Стійке управління військами досягається:
ураженням сил і засобів РЕБ противника, радіоподавленням ліній
управління цими засобами;
своєчасним введенням обмежень (заборон) на застосування своїх
засобів РЕБ та РЕЗ;
чітким узгодженням частотних і територіальних режимів роботи РЕЗ
з’єднань і частин першого ешелону;
своєчасним виявленням і усуненням джерел ненавмисних перешкод.
Автоматизація цих та інших процесів управління РЕБ повинна
базуватися на створенні автоматизованих систем управління (АСУ)
забезпечення радіоелектронного захисту своїх РЕЗ та радіоелектронної
боротьби з РЕЗ противника.
До складу АСУ засобами РЕБ повинні входити:
СЕКЦІЯ 3 | 427

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

підсистема постійного моніторингу своїх і протидіючих РЕЗ;
бази даних своїх та протидіючих РЕЗ з необхідними для обліку,
моделювання та розрахунків даними з відображенням їх на цифрових картах
місцевості (ЦКМ);
бази знань з необхідними для відповідного моделювання і розрахунків
моделями, процедурами та алгоритмами;
спеціального програмного забезпечення для реалізації автоматизованих
режимів моделювання та ведення розрахункових задач;
відповідних автоматизованих робочих міст посадових осіб з
інтерфейсами для відображення на ЦКМ результатів формування даних про
угрупування своїх і протидіючих РЕЗ, пошуку, моделювання та необхідних
розрахунків.
Створення такої АСУ забезпечує:
визначення обмежень і заборон на використання своїх РЕЗ з метою
забезпечення вимог їх електромагнітної сумісності;
постановку завдань на ведення радіо і радіотехнічного контролю та
обробку їх результатів;
підготовку даних з розподілу та перерозподілу присвоєнь смуг частот
своїх РЕЗ;
надання аналітичної інформації посадовим особам для координування
заходів радіоелектронного захисту РЕЗ від перешкод між органами
військового керування та спеціальними користувачами;
автоматизований розподіл засобів РЕБ для радіоелектронного
блокування районів бойових дій з метою своєчасного радіоелектронного
подавлення РЕЗ противника;
зниження ефективності ведення противником радіоелектронної розвідки;
забезпечення стійкої роботи РЕЗ своїх військ в межах базових районів.
Врахування цих тенденцій дозволить створювати сучасні АСУ засобами
радіоелектронної розвідки та РЕБ, що значно підвищить рівень
радіоелектронного захисту своїх РЕЗ від навмисних та ненавмисних
перешкод та ефективність бойового використання засобів РЕБ.
В умовах ведення сучасних бойових дій широке застосування засобів
радіоелектронної боротьби дозволить знизити ефективність застосування
противником ВТЗ та системи управління військами.
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Алєйников І.В.
НУОУ імені Івана Черняховського
Пащенко О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА НЕЧІТКОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВИХ
ОСІБ
В даний час активно розвиваються програмні системи підтримки
вибору рішень. Серед факторів, які стимулюють розвиток цього класу
програмних систем, можна відмітити підвищення ролі їх використання для
вирішення слабо структурованих і важко формалізованих завдань в умовах
невизначеності, неточності, неповноти і неузгодженості вихідних даних,
необхідність врахування різноякісних та динамічно параметрів, що
змінюються параметрів. В таких умовах важливого значення набуває
розробка методів багатокритеріального оцінювання складних об’єктів і
альтернатив рішень для підвищення ефективності інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності посадових осіб.
В ході проведеного в дослідженні аналізу інформаційно-аналітичного
забезпечення встановлено, що мають ряд суттєвих недоліків, а саме:
складність формування багаторівневої структури оцінювання;
відсутність врахування сумісності нерівномірно значних показників;
відсутність можливості спільного виконання прямої і зворотної задач
оцінювання за підтримки вибору найкращих рішень.
Саме з метою усунення зазначених недоліків, в зазначеному
дослідженні проведено розробку методики нечіткого оцінювання для оцінки
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб.
Для досягнення зазначеною мети були використані основні положення
методів штучного інтелекту, складних технічних систем, нечіткої логіки та
багатопараметричної та багатокритеріальної оптимізації.
Наукова новизна запропонованої методики полягає в тому, що
запропоновано нечіткі оціночні моделі, що входять до складу запропонованої
методики, для створення програмних засобів підтримки вибору рішень,
враховують ієрархічну структуру, взаємну сумісність і різну значимість
оцінюваних показників.
Також проведено розробку методики нечіткого оцінювання,
орієнтовану на програмну реалізацію розширених можливостей
запропонованих нечітких оціночних моделей з урахуванням різного
характеру агрегування і взаємовпливу показників, що оцінюються, вибору
операцій згортки і стратегій оцінювання.
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Барановський В.В.
Військова частина А1906
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ РАДІОМОНІТОРИНГУ
З ПОЧАТКОМ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
В наслідок анексії Автономної республіки Крим та окупації частини
територій Донецької і Луганської областей система радіомоніторингу ЗС
України була частково послаблена, що в свою чергу обумовило необхідність
використання нових форм і методів її ведення.
За час виконання завдань підрозділами радіомоніторингу ЗС України
було виявлено ряд недоліків, які різним чином впливали на якість виконання
поставлених завдань, зокрема:
- були відсутні штатні посадові особи органів управління, що
призводило до неузгодженості в постановці завдань, націлюванні та
координації дій між підрозділами;
- неузгодженість дій під час проведення ротацій особового складу;
- порядок тилового та технічного забезпечення був ускладнений,
оскільки підрозділи радіомоніторингу знаходились на значній відстані від
бази забезпечення, а окрема одиниця техніки для забезпечення харчуванням
та паливо-мастильним матеріалами не передбачалась;
- відсутність у складі підрозділів радіомоніторингу осіб, призначених
для охорони змушувала розміщуватися на найбільш захищених позиціях, які
не завжди були найкращими;
- підрозділи радіомоніторингу перебували на одній позиції до 7 діб, що
обумовлено неодноразовим проникненням місцевого населення на зайняті
позиції;
- відсутність засобів передачі інформації з тимчасовою або
гарантованою стійкістю;
- відсутність мобільних засобів зв’язку призвела до труднощів
оперативного обміну здобутої інформації;
- використання застарілих засобів радіомоніторингу;
- низький рівень підготовки операторів радіомоніторингу;
- недостатня обробка здобутої інформації відповідними посадовими
особами.
Представлені
недоліки
організації
та
роботи
підрозділів
радіомоніторингу
визначають
напрямки
удосконалення
системи
радіомоніторингу ЗС України.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Характерною рисою розвитку сучасних телекомунікаційних систем
спеціального призначення є впровадження мереж нового покоління NGN (Next
Generation Network), активне впровадження технологій мультисервісного
абонентського доступу, пакетної комутації, які вимагають якісно нового
технологічного розвитку транспортної мережі.
Найпріоритетнішим напрямком розвитку телекомунікаційних мереж
спеціального призначення є використання технологій багатопротокольної
комутації міток MPLS (Multiprotocol Label Switching). Використання на
магістральному рівні технології MPLS дозволяє забезпечити ефективну
передачу трафіка з підтримкою параметрів QoS (Quality of Service).
Головна особливість технології MPLS – відділення процесу комутації
пакета від аналізу IP-адреси в його заголовку, що дозволяє здійснювати
комутацію пакетів значно швидше. Будь-який переданий пакет асоціюється з
тим або іншим класом переданої інформації, кожний з яких ідентифікується
визначеною міткою. Значення мітки унікальне лише для ділянки шляху між
сусідніми вузлами мережі MPLS.
Мітка передається в складі будь-якого пакета, причому спосіб її
прив’язки до пакета залежить від технології канального рівня, що
використовується.
На сьогоднішній день можна виділити три основні сфери застосування
протоколу MPLS. Це керування трафіком, підтримка класів і якості
обслуговування й віртуальні приватні мережі.
1) Керування трафіком (Traffic Engineering, ТЕ) – це можливість
керування напрямком проходження трафіка з метою виконання певних умов
(резервування каналів, розподіл завантаження мережі, балансування й
запобігання перевантажень). Керування потоком переданої інформації дозволяє
направляти потоки даних не по найкоротшому шляху, обчисленому за
допомогою традиційного протоколу маршрутизації, а через менш завантажені
вузли й канали зв’язку. При правильному моделюванні потоку навантаження на
всі фізичні канали зв’язку, маршрутизатори й комутатори повинно бути
збалансоване таким чином, щоб жоден із цих компонентів не був
недовантажений або перевантажений. У результаті мережа буде працювати
більш ефективно, стабільно й передбачувано.
2) Одна з основних переваг, що надаються MPLS, криється в можливості
керування QoS. Саме комутація на основі міток робить MPLS настільки
корисним і унікальним. Frame relay і ATM забезпечують QoS за рахунок вибору
маршруту, протягом якого мережа буде підтримувати вимоги трафіка до QoS
завдяки виділенню ресурсів на кожному вузлі лінії з метою гарантії того, що
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трафік одержить потрібні для досягнення необхідного QoS-ресурси. Фіксовані
шляхи MPLS можуть бути явно маршрутизовані через мережу уздовж будьякого бажаного шляху, а пристрої уздовж шляху можуть задіяти різні засоби
керування ресурсами, щоб кожний шлях MPLS одержав необхідні ресурси.
Таким чином, MPLS здатний забезпечувати контроль QoS, еквівалентний
надаваному frame relay або ATM.
3) Віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network, VPN) моделює
роботу корпоративної територіально розподіленої мережі за допомогою
інфраструктури пакетної мережі загального користування. Але передача
корпоративних даних через публічну пакетну мережу являє собою очевидну
загрозу в рамках безпеки мережі будь-якого підприємства. Крім цього, у
каналах публічного зв’язку досить складно добитися необхідного рівня
продуктивності, надійності й якості обслуговування. Для вирішення цих
проблем використовують технологію віртуальних приватних мереж VPN. У її
основі лежить ідея використання мереж загального користування для захищеної
передачі трафіка територіально вилучених філій замовника, з використанням
ідеології побудови приватних мереж.
Башкиров О.М., к.т.н, доц.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЗВ’ЯЗКОМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
На сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів щодо необхідності
створення та впровадження автоматизованої системи управління військами в
Збройних Силах (ЗС) України. Тому створення ефективної системи
оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження
(C4ISR) є одним із пріоритетних напрямів для досягнення стратегічних цілей
оборонної реформи, визначених керівництвом держави в Стратегічному
оборонному бюлетені.
Основою національної C4ISR має стати автоматизована система
управління стратегічного та оперативного рівнів, розробку якої, в рамках
державного оборонного замовлення, проводять вітчизняні наукові установи та
компанії (головний виконавець – ТОВ “Еверест Лімітед”).
У результаті впровадження цієї системи очікується суттєве підвищення
якісних показників системи управління військами (силами), що значно
покращить ефективність їхнього застосування.
Водночас, численні критерії цієї системи (такі, наприклад, як надійність,
безперервність управління, оперативність) напряму залежать від такої важливої
складової, як сучасна система військового зв’язку.
Стрімке зростання застосування “інформаційноємких” видів озброєнь,
впровадження роботизованих видів озброєнь і потреба досягнення
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інформаційної переваги над противником у сукупності з ускладненням і
здорожченням елементів технічної основи системи управління, зумовленим
постійно зростаючими оперативними вимогами до процесу управління й
інформаційними потоками, що постійно збільшуються, – все це визначає
необхідність більш раціонального і комплексного використання ресурсів
системи зв’язку ЗС України, призначеної в рамках єдиного замислу управління
ЗС для вирішення таких основних завдань:
– доведення з заданими імовірнісно-часовими характеристиками наказів і
сигналів централізованого бойового управління від пунктів управління
Генерального штабу ЗС України до пунктів управління видів ЗС, оперативних
командувань і родів військ;
– якісне і своєчасне надання службовим особам органів управління ЗС
інформаційно-телекомунікаційних послуг;
– виконання вимог стійкого, безперервного, оперативного й прихованого
управління військами (силами) і зброєю;
– створення умов для забезпечення безпеки, вірогідності й цілісності
інформації, що циркулює в системі управління ЗС, на етапах збору, обробки,
передачі, зберігання, розподілу й надання користувачам.
Одним із способів підвищення ефективності використання ресурсів
системи зв’язку, а також ефективного виконання вказаних завдань, є розвиток і
удосконалення системи управління зв’язком (СУЗ) ЗС, яка, з одного боку, є
елементом системи зв’язку ЗС, а з іншого – підсистемою системи управління
ЗС.
При цьому еволюційний розвиток і удосконалення системи управління
ЗС, а також необхідність підвищення ефективності й результативності
діяльності посадових осіб органів управління зв’язком при вирішенні завдань зі
зв’язку в умовах підвищення технологічної складності елементів системи
зв’язку, визначили перехід від традиційної (“класичної”) СУЗ ЗС до
автоматизованої СУЗ ЗС (АСУЗ ЗС) з поступовим нарощуванням “глибини”
автоматизації процесів управління зв’язком.
Березовський А.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ
В УМОВАХ РИЗИКУ НА ВІЙСЬКОВИХ ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ІГОР
Актуальним питанням в умовах значного підвищення імовірності
виникнення загроз терористичного, кримінального, техногенного, природного
та іншого характеру є створення системи забезпечення комплексної безпеки,
як обов’язкової умови функціонування потенційно небезпечних військових
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об’єктів, а саме арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів, на
яких зберігаються озброєння та військова техніка.
В
умовах
неналежного
фінансування
заходів
безпечного
функціонування арсеналів, баз і складів та запобіганню надзвичайних
ситуацій, на основі уявлень теорії ігор може бути побудована математична
модель, що дозволить знайти оптимальне розподілення ресурсів в умовах
ризику та невизначеності.
Виникнення на
потенційно небезпечному військовому об’єкті
надзвичайної ситуації є подією як випадковою так і завчасно спланованою,
яка може відбутися по п – різним сценаріям. Профілактична робота та
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій також повинна проводитись
за m- різних напрямках. В залежності від розподілення сил та засобів між
заходами, що спрямовані на безпечне функціонування потенційно
небезпечних військових об’єктів існують різні змішані стратегії діяльності на
таких об'єктах. Головним елементом цієї діяльності є оптимальне
розподілення ресурсів між різними системами безпеки з метою досягнення
мінімального рівня ризику в даних умовах.
Метою є розробка математичної моделі оцінки оптимального
розподілення ресурсів в умовах ризику та невизначеності на основі уявлень
теорії ігор.
Березовський А.І.,
Колос О.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ОХОРОНИ ПЕРИМЕТРА ВІЙСЬКОВИХ ОБ'ЄКТІВ
ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Тези присвячені вивченню можливостей модернізації і переоснащення
систем охорони периметру на військових об’єктах підвищеної небезпеки
(арсеналах, базах, складах) Збройні Сили України.
Для переоснащення системи спостереження за обстановкою на
арсеналах, базах, складах пропонується включити до її складу систему
раннього попередження, спостереження та ідентифікації руху людей та
техніки (EWS), виробництва американської компанії AEROS.
Унікальність системи EWS полягає в тому, що з її допомогою можна
вести спостереження одночасно за наземною, повітряною і надводною
обстановкою. Крім того, РЛС системи дозволяє одночасно вести до 200 цілей
і залежно від розміру, визначати їх поведінку. Зазначена система включає в
себе багато режимну РЛС, Full HD мультіспектральну систему
відеоспостереження, систему наземного контролю, систему виявлення
вогневої позиції.
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Багаторежимна РЛС, зв’язана з мультіспектральною системою
відеоспостереження надає можливість ведення наземного спостереження,
навігації, виявлення маяків, відображення і класифікації цілей,
картографування місцевості та виявлення рухомих цілей. РЛС дозволяє
виявляти рухомі наземні цілі на відстані до 90 км, а цілі типу "повітряповітря" – до 140 км.
Мультіспектральна система відеоспостереження забезпечує візуальне
спостереження за цілями на відстані до 30 км в день і до 20 км вночі.
Система виявлення вогневої позиції забезпечує визначення та видачу
азимута і висоту позиції стрілка за допомогою вбудованої системи пасивного
акустичного виявлення, комп’ютерної обробки сигналів, аудіо та відео
індикаторів.
В цілому, з огляду на вищезазначене, можна констатувати, що
американська розробка, у разі її впровадження у Збройні Сили України
повинна підвищити рівень охорони периметру на арсеналах, базах і складах.
В той же час слід додати, що в Україні є теж подібні системи, які можуть
використовуватись в інтересах охорони військових об’єктів і вже показали
свою ефективність в ході бойових дій на сході країни. Це, зокрема
радіолокаційна станція "Барсук" і радіолокатор "Лис-М", які разом з
американськими системами можна ефективно використовувати для
посилення охорони на проблемних ділянках периметру арсеналів, баз і
складів.
Бичков А.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Одним із головних принципів якісного виконання військовими
підрозділами поставлених завдань є їх всебічне оперативне забезпечення.
Враховуючи наявний у Збройних Силах України (далі – ЗСУ) дефіцит засобів
доставки військового майна, різнотипних засобів забезпечення, враховуючи
закордонний досвід провідних у військовому відношенні країн світу та досвід
організації повсякденної діяльності військ (сил) та оперативного забезпечення
в ході проведення АТО та ООС, у ЗСУ проводиться робота зі створення
системи транспортно-логістичного забезпечення. Це дозволить у короткі
строки оперативно здійснювати транспортування військового майна (в т.ч.
мобільних модульних систем життєзабезпечення) і організовувати
повсякденну діяльність військових формувань в польових умовах (під час
навчань на полігонах, в районах відведення військ (сил), у міжнародних
контингентах, під час ліквідації наслідків стихійних лих чи техногенних
катастроф), а також перевезення військової техніки. Таку систему
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пропонується розмістити на базі транспортних контейнерів, що в своєму
складі передбачає наступні елементи модульного типу: житлова зона
(наметового, контейнерного або змішаного типу), мобільна контейнерна
кухня з їдальнею, медичний пункт, модулі санітарної зони, модулі побутового
обслуговування, транспортувально-складські модулі для зберігання майна,
палива, продовольства, спеціальні модулі: штабу, варти та зв’язку,
електрогенератор, водопостачання і каналізаційно-очисної системи тощо. При
цьому, окремі елементи (модулі), в залежності від функціоналу та певних
особливостей можуть застосовуватися окремо від інших (автономно).
Вбачаючи необхідність у швидкому транспортуванні модулів без
додаткових навантажувачів, необхідним і достатнім вважається оснащення
вантажних транспортних засобів системами “Мультиліфт”, а також
передбачити возимі комплекти вантажопідйомних пристроїв, що дозволяє
здійснювати навантажувально/розвантажувальні операції. Для перевезення
техніки та різних вантажів пропонується застосовувати спеціальні платформи.
Відповідно до STANAG, усі модулі за своїми характеристиками повинні
бути: уніфікованими по габаритам, стійкими до зовнішніх кліматичних
чинників, мати захисне фарбування, обладнані відповідними системами
життєзабезпечення тощо.
Такий підхід зі створення транспортно-логістичної системи для потреб
ЗСУ дозволить створити організаційно-логістичну незалежну транспортну
систему, що буде забезпечена та обладнана засобами навантаження/
розвантаження, та забезпечувати в короткі терміни доставку військового та
спеціального майна споживачам і розгортання мобільної інфраструктури в
польових умовах.
Бичков А.М.,
Ковбасюк О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОПОЗИЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ
СТАНЦІЙ ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ
У доповіді приведено науково-технічні рішення для модернізації
старого парку станцій тропосферного зв’язку (СТЗ), обґрунтування яких
здійснено під час проведення науково-дослідної роботи, здійснення науковотехнічного супроводження декількох дослідно-конструкторських робіт,
вивчення дисертаційних досліджень за даною тематикою, проведення
патентного пошуку, участі у порівняльних випробування обладнання для СТЗ
закордонного та вітчизняного виробництва, результатів експлуатації
модернізованих СТЗ типу Р-417МУ та Р-423-1МУ під час проведення
Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил.
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За основними результатами проведеної роботи:
визначені принципи побудови апаратури та її конструкцію, зроблено
вибір напрямку робіт щодо модернізації старого парку СТЗ;
визначені технічні рішення по побудові апаратури та проведено
необхідні розрахунки;
проведено аналіз та зроблено вибір алгоритму функціонування СТЗ;
проведено аналіз та вибір елементної бази комплектуючих виробів;
проведено попередні розрахунки надійності, зовнішньої і внутрішньої
електромагнітної сумісності апаратури тощо;
запропоновано технічне рішення щодо виготовлення нового кузовафургона для СТЗ.
Завдяки проведеним дослідженням визначено, що під час здійснення
модернізації СТЗ можуть бути досягнуті наступні показники:
забезпечення передачі цифрової інформації зі швидкістю не менше
16 Мбіт/с за рахунок використання тропосферного модемного обладнання
іноземного виробництва серійного виробництва;
застосування твердотільного тропосферного передавача зі зменшеною
вихідною потужністю, який працює в діапазоні радіочастот тропосферного
поширення радіохвиль, з повітряним охолодженням, що дозволить
відмовитись від ламп бігучої хвилі та амплітронів виробництва Російської
Федерації з рідинною системою охолодження;
використання штатних хвилеводних пристроїв, надійність яких
підтверджена експлуатаційними показниками СТЗ, з відповідно
встановленими вимогами до діапазону робочих частот СТЗ, що надасть
можливість при модернізації зменшити вартість робіт.
Науково-технічні
рішення
обґрунтовані
розрахунками,
які
підтверджують покращення технічних характеристик СТЗ для виконання
завдань за призначенням.
Бичков А.М.,
Орел В.М.,
Башкиров О.М., к.т.н., доц.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПИТАННЯ КІБЕРЗАХИСТУ АРМ ОПЕРАТОРА
У доповіді приводиться аналіз кіберзагроз та приводяться рекомендації
з кіберзахисту на робочому місці оператора автоматизованого робочого місця
(військового ПК) за досвідом проведення АТО та ООС, а також результатами
дослідження кубербезпеки компанією Cisco за 2018 рік.
Сучасне
збройне
протистояння
характеризується
не
лише
застосуванням звичайної зброї, але й високим рівнем використання
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інформаційних технологій. Комп'ютеризація систем управління, зв'язку та
процесів забезпечення призвели до появи нової площини протистояння кібернетичної. Одним з ефективних інструментів впливу на противника в
кіберпросторі є комп'ютерні віруси. Саме тому питання захисту від їхньої
шкідливої дії в сучасних збройних конфліктах є актуальними.
У першу чергу це стосується підрозділів Збройних Сил України, які
виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході
України. Викриття оборонних позицій, втрата стратегічно важливої
інформації, вихід з ладу обладнання – все це є ймовірними наслідками
ставлення до ативірусного захисту.
У Збройних Силах є ряд інструкцій, які регламентують питання захисту
інформації та кібербезпеки, і виконання їх вимог - прямий обов'язок кожного
оператора АРМ за для запобігання інфікуванню комп'ютерними вірусами.
Тому для максимального захисту АРМ необхідно обов’язково інсталювати
ліцензійну антивірусну програму, регулярно оновлювати антивірусні бази та
регулярно сканувати комп'ютер. За необхідності здійснювати додаткове
сканування ПК. Лише регулярне оновлення гарантує надійний захист АРМ
від більшості комп'ютерних вірусів.
Зближення експлуатаційних та інформаційних технологій вимагає
впровадження єдиної автоматизованої системи безпеки. Важливі
інформаційні інфраструктури все частіше стають метою кіберзлочинців.
Успішна атака на них викликає порушення роботи і навіть знищення
фізичних носіїв інформації.
Операційні системи, як і все програмне забезпечення, недосконалі та
містять у коді помилки, які дають можливість отримати контроль над
комп'ютером та заразити його вірусом. Крім того, небезпека підсилюється в
багато разів через те, що після випуску оновлень усі вразливості стають
публічно відомими. Таким чином, будь-який хакер зможе ознайомитися зі
списком вразливостей, виявити застарілі системи та реалізувати успішну
атаку.
На сьогодні змінні носії залишаються одним із найпоширеніших засобів
розповсюдження комп'ютерних вірусів. Специфіка використання цих
пристроїв передбачає багаторазове підключення до різноманітних систем, що
робить їх дуже ефективним інструментом для зловмисників. Таким чином
необхідним є здійснення перевірки змінних носіїв перед їх використанням. У
жодному разі не варто підключати до службового АРМ незареєстровані носії.
Завантажуючи та встановлюючи неліцензоване (“піратське”) програмне
забезпечення, відповідна система піддається значному ризику. Ці програми
можуть зовсім не відрізнятися від оригінальних та чудово виконувати свої
завдання, але насправді шпигують за користувачем - збирають та аналізують
інформацію, передають її противнику, контролюють веб-камеру, мікрофон.
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Ззовні неліцензоване ПЗ може не відрізнятися від оригінальних та
чудово виконувати свої завдання, але насправді шпигувати за користувачем збирати та аналізувати інформацію, передавати ії противнику.
Відповідно до викладеного визначено перелік основних рекомендацій з
кіберзахисту, а саме неохідним і достатнім є:
1. Здійснення аналізу потенційних ризиків і оцінювання можливої
шкоди/витрати в разі кібератаки.
2. Збір відомостей про можливі варіанти захисту й імовірні загрози.
Співпраця з системними інтеграторами, консультантами, постачальниками
обладнання.
3. Відслідковування за безпекою мережі. Якщо в мережевому захисті є
слабкі місця, зростає небезпека крадіжки цінної інформації та атак на окремі
сервери і мережеві пристрої.
4. Використання складних унікальних паролей та регулярна їх зміна.
5. Відмова від покладання на заводські варіанти налаштування деяких
параметрів мережевих пристроїв:
- змінення паролей за замовчуванням;
- самостійне налаштування параметрі безпеки пристроїв;
- вимикання сервісів, в яких відсутня потреба у користуванні.
6. По можливості завжди користуватися шифрованими з'єднаннями,
навіть у локальних мережах.
7. Прямий доступ до камер спостереження здійснювати тільки в міру
необхідності, яка визначається системою спостереження. Доступ клієнтів до
відеоматеріалів повинен здійснюватися лише через систему управління
відеоспостереженням або медіапроксісервер.
8. Регулярно перевіряйти записи в журналі реєстрації подій доступу
стосовно несанкціонованого підключення.
9. Постійно стежити за обладнанням. По можливості вмикати функцію
розсилання повідомлень тільки таку, що підтримується відповідною
системою.
10. Завантажувати останні версії програмного забезпечення, тому що в
них можуть міститися патчі безпеки.
Борисов П.С., к.т.н.
Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова
ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНИХ РАДІОПЕРЕШКОД ДЛЯ
РАДІОПОДАВЛЕННЯ СИСТЕМ РАДІОЗВЯЗКУ З
ШУМОПОДІБНИМИ СИГНАЛАМИ
Важливе місце в забезпеченні переваги управління військами та зброєю
в сучасних бойових діях (операціях) посідає радіоелектронна боротьба (РЕБ).
Однією з складових РЕБ є радіоелектронне подавлення (РЕП), що спрямоване
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на зниження ефективності радіозасобів противника шляхом створення
радіоперешкод.
Сучасні радіоелектронні засоби, як правило, використовують
шумоподібні сигнали для здійснення радіозв’язку. Одним з методів створення
шумоподібних сигналів є модуляція несучої частоти псевдовипадковою
послідовністю (DSSS – в англомовній літературі). Використання таких
радіосигналів дає багато переваг, однією з яких є можливість систем
радіозв’язку функціонувати в умовах впливу потужних радіоперешкод.
Проведений аналіз щодо радіоподавлення систем радіозв’язку з
шумоподібними сигналами зазначеного типу дозволяє зробити висновки, що
застосування відомих типів радіоперешкод буде ефективне на достатньо
невеликій відстані (до 5 км) між станцією перешкод та приймачем системи
радіозв’язку. Такі умови неприпустимі в умовах ведення бойових дій, коли
станція перешкод має здійснювати радіоподавлення на глибину до 20 км.
Пропонується використовувати структурні радіоперешкоди для
радіоподавлення систем радіозв’язку з шумоподібними сигналами, що
дозволить збільшити дальність радіоподавлення та зменшити радіопомітність
станції перешкод. Застосування таких радіоперешкод в імпульсному режимі
дозволить зменшити ймовірність виявлення засобу радіоелектронної
боротьби та збільшити ефективність радіоподавлення.
Волженцева І.В., д.п.н., проф., акад.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Серед найважливіших морально-психологічних і психогенних факторів,
які визначають поведінку солдата на службі, необхідно виокремити: ступінь
моральної і фізичної перевтоми, наявність почуття страху, рівень мотивації,
бойовий настрій, вплив стресу.
Саме стрес випробовують військовослужбовці не тільки в бою, не тільки
після отримання бойових фізичних та психічних травм, а й у ході навчань у
мирний час, коли солдат усвідомлює складність чи небезпеку поставлених
перед ним завдань і в процесі їх виконання. Стрес також залежить від ступеня
психічної і фізичної втоми (перевтоми) військовослужбовця, коли має місце
роздратування і хвилювання, пригнічений настрій і погане зосередження
уваги, напруженість і неуважність.
За результатами експериментального дослідження особливостей вияву
негативних психічних станів у військовослужбовців, вітчизняними вченими,
такими як О.М. Кокун, І.О. Пішко, Н.С. Лозінської було відмічено, що
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військовослужбовцям, які отримали бойові фізичні та психічні травми,
більше ніж у 80%, може бути поставлені діагнози «гострого стресового
розладу» та «посттравматичного стресового розладу», тобто діагнози, які
пов’язані з гострої реакцією на стрес.
В таких умовах здатність військовослужбовця до активних і
усвідомлених дій різко падає, що може призвести до повного фізіологічного,
морального і психологічного виснаження організму, якщо не надати йому
психологічну допомогу.
Для зняття напруги, забезпечення оптимального реагування
військовослужбовця на стрес, можна рекомендувати технологію
поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними
способами, засновану на звукоколірних програмних комплексах, що
складаються з полімодального структурного утворення: звукотерапії й
кольоротерапії, комбінований емоціогенний вплив яких здійснюється на різні
аналізатори (слуховий, зоровий), на різні відділи головного мозку (структури
лімбічного мозку) і проведення команд з ЦНС до робочих функцій організму
(сенсорних, моторних, асоціативних).
Тепер уточнимо понятійний апарат з проблеми дослідження.
Поліфункціональна регуляція – це потенційна можливість виконання
декількох функцій (активізація, релаксація, нейтралізація) одними і тими
самими засобами, а також потенційна можливість по-різному впливати на
процедуру регуляції (трофотропний, ерготропний вплив).
Емоціогенні засоби у нашому дослідженні – це різні емоційно забарвлені
прийоми, які оцінюються людиною як значущі, здатні змінити стан,
породжувати, розвивати, викликати у суб’єкта ту або іншу емоцію, емоційні
переживання, причому емоціогенність залежить від мети регуляції
(релаксація/активізація), мотивації та потреб особистості, визначається силою
впливу методу, значущістю подразника, який зумовлює емоційні реакції
солдата, зміни у вегетативних системах, поведінці, експресії та ін.
Емоціогенні способи регуляції психічних станів в нашому дослідженні
представлені двома інтегрованими блоками перцептивної психотерапії:
блоком звукотерапії, представленим такими засобами, як музика, біозвуки і
бінауральні звуки, і блоком кольоротерапії, представленим такими засобами,
як кольори (хроматичні та ахроматичні групи), об’єкти (природні та створені
людиною), графічні засоби (за чітким і розпливчастим зображенням), що
зумовлюють регуляцію станів військовослужбовців.
При розробці методики звукоколірної регуляції психічних станів було
виділено три типи програмних комплексів звукоколірної регуляції: два основні
(релаксація й активізація) – для розслаблення та мобілізації і один допоміжний
(нейтралізація) – для стабілізації, врівноваженості й гармонізації внутрішніх
процесів респондента, що дає можливість у процесі регуляції уникнути різких
контрастів, ефекту дисгармонії, фрустрації й поступово, плавно змінити наявний
психічний стан за типом «релаксація»/«активізація».
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При розробці змісту програмних комплексів враховувалися: переваги
респондентів; період служби; тимчасові особливості регуляції за типом
«Релаксація»/«Активізація»; специфіка їх впливу; структурні і функціональні
якості компонентів; повне занурення в регулювальний комплекс, а також сім
критеріїв опису впливу застосованих емоціогенних засобів регуляції:
об’єктивні (досягнення катарсису, феномен інерції, збіг критеріїв впливу,
часові закономірності у створенні програмних комплексів) і суб’єктивні
(експресивність, активність, динамічність), які забезпечили максимальну
ефективність впливу запропонованих дисків.
Таким чином, розглянуто принципово новий метод вирішення проблем,
пов'язаних
з
емоційними
переживаннями,
авторська
технологія
поліфункціональної звукоколірної регуляція психічних станів, яка
забезпечить оптимальне реагування на стрес військовослужбовців в
емоційно-забарвлений період не тільки в бою, не тільки після отримання
бойових фізичних та психічних травм, а й у ході навчань на службі у мирний
час, коли солдат усвідомлює складність чи небезпеку у виконанні
поставлених перед ним завдань.
Волошин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Шабанова-Кушнаренко Л.В., к.т.н.
Національний технічний університет “ХПІ”
Сальман Рашід Оваід, к.т.н.
Коледж університету Аль Мареф, Рамаді, Ірак
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Системи підтримки та прийняття рішень (СППР) призначені для
інформаційної, методичної та інструментальної підтримки процесів
підготовки та прийняття рішень особами, що приймають рішення (ОПР) на
всіх етапах управління.
До методологічних принципів створення та функціонування СППР слід
віднести принципи: неостаточних рішень; поглинання різноманітності;
ієрархічної
компенсації
та
додатковості;
полімодельності
та
багатокритеріальності; самоподібного рекурсивного опису та моделювання
об’єктів дослідження; гомеостатичного балансу взаємодії та подолання
принципу поділу; принципи, покладені в основу створення онтологій;
принципи Ле-Шателье-Брауна (будь-який зовнішній вплив породжує
відповідну реакцію самоорганізації, спрямовану на ослаблення цього ефекту);
принципи
декомпозиції
та
агрегування;
принцип
раціонального
багатокритеріального компромісу при наявності непереборних граничних
442

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

інформаційних і часових обмежень; принцип інтерактивного ітераційного
формування рішення в умовах невизначеності та суперечливості вихідної
інформації.
До технологічних принципів створення й функціонування СППР слід
віднести:
об’єктоорієнтований підхід до опису предметної області СППР;
сервісно-орієнтовані технології побудови систем збору, обробки,
аналізу даних, інформації та дистрибуктиви знань;
персоніфікований користувальницький інтерфейс, що автоматично
настроюється до умов устаткування, що використовується;
організаційна, інформаційна та функціональна єдність у рамках єдиного
інформаційного простору та уніфікованої програмної платформи на базі
єдиної моделі даних;
технології розподіленої розробки, особиста участь експертів
(аналітиків) і інженерів по знаннях у концептуальному й логічному
проектуванні онтолого-орієнтованих баз знань, побудови сценаріїв
інтелектуальної оперативно-аналітичної обробки інформації;
відкритий вихідний код і відсутність ліцензійних відрахувань
закордонним виробникам; крос-платформна підтримка.
Галавська Л.Є.,
Дмитренко Л.А.,
Прохоровський А.С., д.т.н., проф.
Київський національний університет технологій та дизайну
РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТРИКОТАЖНОЇ
НАТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ ДЛЯ ЕКІПАЖІВ БОЙОВИХ МАШИН
Від динамічної відповідності, структури переплетення та сировинного
складу трикотажної натільної білизни для пілотів військових літальних
апаратів суттєво залежить рівень комфортності при її експлуатації, що у свою
чергу впливає на ефективність виконання поставлених бойових задач. На
сьогоднішній день наказом Міністерства оборони України №370 від
18.07.2017 р. «Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних
вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових
ліцеїв» затверджені зразки білизни натільної демісезонної та білизни для
холодної погоди (термобілизни), що складається з сорочки та кальсон. Також
постановою Кабінету Міністрів України №278 від 19.04.2017 р. «Про
однострій поліцейських» затверджено опис і зразки термобілизни типів А та
Б для поліцейських, що складається з фуфайки та кальсон.
Аналіз зразків натільної білизни, запропонованих у вищезазначених
документах, дозволив зробити висновок щодо необхідності внесення змін з
урахуванням умов експлуатації натільної білизни пілотами літальних
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апаратів. Головним недоліком конструкції існуючих зразків натільної білизни
є особливості прямої силуетної форми, що вказують на зайвий об’єм у
виробах по низу рукавів та нижній частині кальсон. Натомість натільна
білизна пілотів бойових машин має бути прилеглого силуету. Крім того,
обов'язковою умовою є низька ступінь об’ємності форми рукава, що
забезпечує покрій рукава реглан. Нижні зрізи рукавів сорочки (фуфайки) та
кальсон доцільно обробляти пришивними звуженими донизу манжетами
(шириною не менше 10 см) з еластичного трикотажного полотна. Саме така
конструктивна особливість дозволить уникнути проковзування рукавів
сорочки чи кальсон при одяганні комбінезону. З позиції динамічної та
статичної відповідності потребує удосконалення також і пояс кальсон, що має
забезпечувати комфортний стан пілота у положенні сидячи. Для виготовлення
сорочки (фуфайки) натільної білизни пропонується застосувати рукав
покрою реглан-погон. При цьому, пришивання звужених до низу манжет
(напульсників) є обов'язковим, що запобігатиме проковзуванню чи зміщенню
рукавів під час одягання комбінезону. Горловину сорочки (фуфайки)
рекомендовано обробляти за допомогою трикотажної бейки (ширина 3 см),
нижній зріз – швом у підгин з відкритим зрізом на відстані 3 см від краю.
Кальсони прилеглої форми, відмінною особливістю конструкції яких є
відсутність бокових швів та наявність ластовиці, яка з’єднується як з
передніми, так і задніми половинками виробу. Передня частина ластовиці
двошарова з кишенею. Нижні зрізи кальсон, як і рукавів сорочки (фуфайки)
доцільно обробляти звуженими до низу манжетами, що забезпечує надійну
фіксацію виробу. З метою підвищення рівня комфортності у положенні
сидячи пропонується конструкція пришивного подвійного поясу кальсон, яка
відрізняється від відомих зразків виробу за шириною (до 10 см) та способом
закріплення еластичної тасьми. Еластичну тасьму (шириною 3 см)
настрочують всередині подвійного поясу на відстані 1 см від його згину
(краю). Для з'єднання основних деталей натільної білизни (сорочки та
кальсон) рекомендується використати швейне обладнання, що забезпечує
виконання з’єднування та оздоблювання деталей багатолінійними
ланцюговими пласкими строчками.
Структура переплетення та сировинний склад трикотажного полотна
натільної білизни для екіпажів бойових машин, танків, літаків, САУ та іншої
військової техніки також відіграє важливу роль. Адже специфічні умови
експлуатації такої натільної білизни пов'язані з одного боку з перебуванням
військовослужбовця в обмеженому просторі бойової техніки, що призводить
до накопичення вологи у підодяговому просторі, розвитку патогенної
мікрофлори (бактерії, гриби) та появи неприємного запаху поту, з іншого
боку – з небезпекою дії полум'я та ураження значної частини тіла. З метою
надання трикотажу для виготовлення натільної білизни функціональності
обрано структуру двошарового кулірного трикотажу з пресовим з'єднанням
шарів основними нитками, що дозволяє поєднувати два види сировини з
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чітким їх розмежуванням по функціональним шарам. Зовнішній шар такого
трикотажу захищатиме тіло людини від дії полум'я, а внутрішній –
створюватиме комфортні умови експлуатації при фізичних навантаженнях,
пов'язаних зі значним потовиділенням та виникненням небезпеки розвитку
патогенної мікрофлори у підодяговому просторі. У якості сировини для
формування функціональних шарів пропонується використати пряжу на
основі вогнетривких метаарамідних волокон (лицьовий шар) та пряжу з
вмістом волокон DEOKIL (виворітний шар та з'єднувальні накиди).
Поліефірні волокна під торговою маркою DEOKIL® з антибактеріальними
властивостями та дезодоруючим ефектом розроблені Південно-корейською
корпорацією «TCK» спільно з японським концерном «TORAY Group».
Використання пряжі з вмістом волокон DEOKIL у якості виворітного шару
трикотажу забезпечить виконання наступних функцій: відведення вологи,
антибактеріальна дія та нейтралізація усіх видів запахів людського тіла.
Формування лицьового шару трикотажу з вогнетривкої пряжі забезпечить
стійкість натільної білизни до дії полум'я. Введення у структуру трикотажу у
процесі в'язання додатково еластомерної нитки надає йому пружності та
еластичності, а натільній білизні достатній ступінь облягання.
У рамках роботи кластера Легкої промисловості, що функціонує на базі
КНУТД, на двофонтурному круглов'язальному обладнанні 16 класу
виготовлено зразки бікомпонентних двошарових трикотажних полотен, які
стійкі до дії полум'я та разом з тим мають антимікробні властивості й
дезодоруючий
ефект.
Проведено
дослідження
фізико-механічних
характеристик розроблених зразків трикотажних полотен, зокрема
встановлено показники вогнетривкості.
Гараніна О.О., д.т.н., доц.
Київський національний університет технологій та дизайну
ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМИ
ТА ФУНГІЦИДНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Текстильні матеріали з антибактеріальними властивостями призначені
для виготовлення одягу, текстильної продукції медичного, відомчого та
спеціального призначення. При використанні текстильних матеріалів з цими
властивостями досягається захист людини від зовнішньої інфекції,
знижується ризик виникнення інфекційного процесу на шкірі за рахунок
аутогенного інфікування і мінімізується передача інфекції в зовнішнє
середовище.
Розроблено спосіб отримання бактерицидних текстильних матеріалів
шляхом отримання барвника на волокні із заданими бактерицидними
властивостям. Це дозволяє зберігати достатню стійкість до мокрого та сухого
тертя забарвлених текстильних матеріалів і має пролонговану дію. Розробка
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суттєво розширює асортимент текстильних матеріалів спеціального
призначення (наприклад, понизити ризик епідемій). Введення препарату з
антимікробною та фунгіцидною дією в процесі опорядження текстильних
матеріалів можливе на сучасних підприємствах текстильної промисловості
без суттєвої зміни технологічного оформлення.
Розробка захищена патентом України 57136, 2011 р. «Спосіб обробки
волокнистих матеріалів». Подальші розробки направлені на виготовлення
промислових зразків.
Гімбер С. М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України,
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УРАЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ
(НАЗЕМНИХ) РУХОМИХ ОБ`ЄКТІВ
Аналіз ведення бойових дій збройних конфліктів ХХІ ст. підтверджує
широке застосування повітряних (наземних) роботизованих комплексів.
Головною метою застосування роботизованих комплексів є випробовування
їх в умовах ведення бойових дій та визначення імовірних шляхів їх
удосконалення.
Аналіз проведення антитерористичної операції (АТО) свідчить про
широке використання малорозмірних літальних апаратів (БпЛА), які
здійснюють політ на малих чи гранично-малих висотах, з метою нанесення
вогневого ураження важливим наземним об’єктам. Протидія таким БпЛА в
більшості випадків неможлива.
Таким чином, виникає необхідність пошуку нових та ефективних
засобів їх ураження.
Для вирішення даного завдання запропоновано використання
керованих мінних полів з інженерними мінами направленої дії в поєднанні з
засобами виявлення повітряних (наземних) цілей. Зазначений підхід повинен
забезпечити: можливість проведення моніторингу визначеної зони; завчасне
виявлення повітряних (наземних) цілей у визначеній зоні; визначення
координат, відстані та інших геоінформаційних даних; супровід, оцінювання
рівня загрози, передачі отриманої інформації до органів управління військами
та зброєю та можливість ураження повітряних (наземних) цілей без участі
оператора або під керівництвом оператора та можливість самоліквідації при
загрозі захоплення противником.
Таким чином, впровадження засобів виявлення малорозмірних
повітряних цілей в систему управління керованого мінного поля дасть
можливість завчасно виявляти, фіксувати та дистанційно уражати повітряні
(наземні) цілі та знизити імовірність ураження важливих наземних об’єктів,
тим самим підвищити ефективність керованого мінного поля.
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Голенковська Т.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО
ІНТЕЛЕКТУ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
Автоматизовані системи управління необхідно розглядати як ключовий
компонент при застосуванні збройних сил на сучасному етапі.
Зважаючи на швидкий розвиток технологій у сфері штучного інтелекту
та машинного навчання слід окреслити такі можливі напрямки застосування
автоматизованих систем управління для обміну та обробки даних з
використанням штучного інтелекту:
1. Прогнозування обслуговування. Використання тактичних мереж
надасть змогу забезпечити підрозділи з використанням штучного інтелекту
для впорядкування технічного обслуговування та покращення готовності
військ.
2. Військові ігри. Штучний інтелект допоможе командирам вивчити
декілька можливих напрямків дій, розробити сценарії розташування та
застосування сил, щоб забезпечити успішне виконання завдань під час
проведення майбутніх операцій.
3. Оперативне (бойове) забезпечення. Для оптимального планування
застосування військ (сил) використовується низка інформаційних потоків:
дані GPS, дорожній рух, погода, інформація про місцевість а також
інформація про місцеві дружні та ворожі сили. Швидкій аналіз такої
інформації неможливий без використання елементів штучного інтелекту.
4. Безпосереднє використання. Застосування елементів штучного
інтелекту надасть змогу провести аналіз можливості управління даними, їх
інтерпретації та використання як командирами так і окремими солдатами.
Оскільки існує необхідність постійної координації інформації,
колективного планування, внесення змін при проведенні сучасних
швидкоплинних операцій з одночасним зменшенням кількості людей на
небезпечних ділянках бою використання спеціального програмного
забезпечення забезпечить:
впорядкування технологічних вимог для пунктів управління;
спрощення апаратних аспектів військового розгортання;
зниження навантаження на систему зв’язку та обміну інформацією.
Голенковська Т.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ БАЗИ ДАНИХ
Модернізація
автоматизованих
супроводжується впровадженням нових

(інформаційних)
систем
технологій, що потребують
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вдосконалення системи даних відповідних систем. При переході з однієї
системи даних на іншу, як правило виникають однотипні проблеми.
Сучасні аналітичні системи повинні спиратися на інтегровану базу
даних для розміщення узагальненої інформації, але бази даних, що
створювались останніх 20 років з використанням класичних методів не були
побудовані для використання у сучасних системах обробки інформації 21
століття.
Досвід американського Агентства оборонної розвідки США (DIA)
показує про необхідність створення всеосяжного, адаптованого та
масштабованого середовища даних. Через велику кількість даних, що
необхідно обробити (проаналізувати), необхідно створити сучасну систему,
яка забезпечить маркування та впорядкованість інформації і дозволить
аналітикам використовувати додатки для сортування та обробки таких даних
для отримання бажаного результату.
Проте, при побудові такої інтегрованої бази даних, слід зважати на
чотири суттєві проблеми:
вирішення невідповідності даних;
зберігання даних;
проблема з чорним ящиком;
спадкові системи.
1. Найактуальнішою проблемою створення єдиного ресурсу є те, щоб
дані, що надходять у систему, були марковані та оброблялися рівномірно
оскільки дані, які зібрані різними джерелами інформації не завжди є
сумісними.
2. Через приголомшливу кількість даних, що може надходити для
обробки, їх розміщення, наприклад зображень та відео, займає багато місця.
Через це система фактично не повинна розміщувати всі дані сама. Натомість
така система повинна мати можливість індексувати цю інформацію шляхом
посилання для доступу до даних, розміщених на інших серверах.
3. При створенні масивного набору даних доцільно щоб уся інформація
була зрозумілою, це означає, що користувачі повинні мати можливість
бачити джерело інформації. Іншими словами, чи можуть користувачі та
системи отримати свій результат, а джерела пояснити історію інформації, не
передаючи цієї інформації. які не хочуть розкривати свої методи чи власну
інформацію.
4. Багато застарілих систем не зможуть автоматично інтегруватись в
інтегровану базу даних при цьому деякі застарілі системи не зможуть
використовуватись новою системою, але залишатимуться надійними
відокремлено.
Отже під час створення сучасної інтегрованої бази даних доцільно
підтримувати фінансування обох напрямків створення баз даних. Це
необхідно, поки ці застарілі системи не можуть бути замінені або
модернізовані.
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Даник Ю.Г., д.т.н., проф.,
Войтко О.В., к.в.н.
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КІБЕРПОЛІГОНІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ
До останнього часу вважалось, що бойові дії ведуться в чотирьох
проекціях простору: на суші, на морі, в повітрі і в космосі. При цьому,
інформаційні технології відігравали допоміжну роль: зв’язок, автоматизація
управління, тощо. Однак в сучасних умовах, значну частку бойових дій вже
перенесено безпосередньо в кіберпростір, тобто він вже розглядається як
окремий простір ведення бойових дій. Його винятковість пов’язана з тим, що
він єдиний з усіх п’яти наразі опанованих людиною просторів є
екстериторіальним, адже практично позбавлений географічних обмежень.
Кіберзагрози і атаки є все більш поширеними, витонченими і
руйнівними. Постає завдання щодо розвитку новітніх форм, способів і
методів протидії кіберзагрозам, захисту критичних інфраструктур,
суспільства, керівництва держави та його сектору безпеки за допомогою
реалізації комплексу заходів інформаційної безпеки в кіберпросторі. Таким
чином, має місце актуальна проблема створення кіберполігонів для
дослідження комплексних кібердій та підготовки фахівців з кібербезпеки з
метою виконання завдань щодо розробки методологічного забезпечення
автоматизованого
моніторингу,
аналітичної
обробки
інформації,
прогнозування, планування та здійснення заходів пасивної і активної
протидій інформаційним загрозам в кіберпросторі.
Розробка та виготовлення діючих кіберполігонів здійснюється з
базових дискретних компонентів. До складу кіберполігону повинні входити
два і більше ідентичних за призначенням, складом, функціональними
можливостями комплектів спеціалізованих програмно-апаратних комплексів:
комплект засобів, які імітують дії сил і засобів, що здійснюють кібервпливи
та виконують завдання кібероборони; комплект засобів які здійснюють
тестування.
Комплект засобів які імітують дії сил і засобів, що здійснюють
кібервпливи та виконують завдання кібероборони, призначений для
дослідження дій у кіберпросторі, забезпечення кібербезпеки сервісів та служб
дата-центру кіберполігону, а також оцінки впливів на особовий склад через
кіберпростір.
Комплект засобів які забезпечують тестування призначений для оцінки
функціональної стійкості сервісів та служб дата-центру кіберполігону.
Комплекс тестування являє собою потужний дата-центр, сервіси та
служби якого, з одного боку, захищаються силами та засобами що імітують
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сили кібероборони, з іншої – тестуються на кіберзахищеність силами та
засобами другого комплекту.
До складових комплектів кіберполігону необхідно включити:
підсистема аналізу кіберпростору та його складових; підсистема аналізу і
дослідження доменної активності в кіберпросторі; підсистема виявлення та
аналізу технологій кібервпливу на системи управління, мережної (фізичної і
логічної) топології, програмно-апаратного забезпечення сервісів і служб датацентру; підсистема моделювання заходів та засобів кіберзахисту, дротових та
безпровідних мереж дата-центру; підсистема моделювання технологій
інфозахисту операторів дата-центру через кіберпростір; підсистема
моделювання та імітації дій в кіберпросторі; підсистема тестування сервісів
та служб дата-центру на кіберзахищеність; підсистема аналізу та супроводу
актуальних баз даних кіберінцидентів та кіберзагроз; підсистема аналізу
активності в блогосфері, соціальних мережах та е-ЗМІ; підсистема
визначення і аналізу технологій інформаційного впливу на операторів датацентру через кіберпростір; підсистема криптографічного захисту; підсистема
моделювання кібератак на криптосистеми дата-центру.
Основні завдання які можуть відпрацьовуватись на кіберполігоні.
Завдання з кіберрозвідки: OSINT-розвідка; мережна розвідка;
програмно-комп’ютерна розвідка; розвідка систем управління; розвідка та
отримання доступу до бездротових мереж.
Завдання з налаштування та випробування телекомунікаційної
мережі: налаштування мережних пристроїв; вимірювання параметрів
телекомунікаційної мережі; моделювання телекомунікаційної мережі із
втратами.
Завдання з кіберзахисту: виявлення сканування портів; контроль
обсягів мережного потоку; перехоплення та аналіз інтернет трафіку.
Завдання з кібервпливу: здійснення DoS- та APT-атак; вплив через
кіберпростір та в кіберпросторі; проведення СМС-атак; перехоплення сеансу;
управління віддалених ПЕОМ по локальній мережі.
Отже, при використанні таких кіберполігонів підготовка відповідних
фахівців буде здійснюватись при виконані конкретних практичних завдань на
програмно-апаратних
засобах
кіберполігону.
При
цьому
використовуватиметься метод напівнатурного моделювання із застосуванням
принципів і прийомів теорії ігор, реалізацією антагоністичного конфлікту між
умовно протиборчими сторонами, які діють на своїх базових дискретних
компонентах кіберполігону. Залежно від цілей досліджень розробляються
сценарії дій. Документування результатів діяльності кіберполігону, їх
апостеріорний аналіз забезпечує вироблення новітніх форм, способів та
методів протидії викликам і загрозам тероризму, захисту критичних
інфраструктур, суспільства, державного і військового керівництва,
конкретних осіб.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА
КІБЕРОБОРОНИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ
На сьогоднішній день кіберпростір перетворився на окрему сферу боротьби,
де постійно відбуваються різнопланові інциденти та ведуться деструктивні дії.
Відповідно до мети, завдань, форм та способів забезпечення кібербезпеки у
воєнній сфері та здійснення кібероборони, задіяних у цьому сил та засобів, у
провідних країнах світу на теперішній час сформувалися типові структури
органів управління. Особливістю при їх формуванні у провідних країнах світу
стало поєднання в кіберкомадуваннях напрямів діяльності, пов’язаних між
собою простором в якому здійснюються дії та кінцевою метою.
Практично кожна з провідних країн світу має військові навчальні заклади, в
яких зосереджена підготовка фахівців всіх рівнів та проводяться наукові
дослідження з зазначених питань в інтересах національної безпеки і оборони.
В провідних країнах світу (Великобританія, Федеративна Республіка
Німеччина, Республіка Польща тощо) ефективність вирішення зазначених
проблем досягається шляхом формування та забезпечення функціонування
технологічних військових закладів вищої освіти, які здійснюють на єдиній базі
освітню і наукову діяльність за високотехнологічними напрямами. Наприклад,
така інтеграція військової освіти і науки за високотехнологічними напрямами
успішно реалізована у Військовому університеті технологій (Республіка
Польща) де на одній базі зосереджені всі високотехнологічні напрями (в тому
числі кібербезпеки, інформаційних технологій, електроніки, робототехніки,
космонавтики, автоматизованих систем управління тощо). Теж саме реалізовано
в Університеті Бундесвера в Мюнхені (ФРН) та в аналогічних навчальних
закладах інших країн членів НАТО. На даний час відбувається формування
військового закладу вищої освіти – Академії кібезбезпеки в Угорщині. За
рахунок інтеграції високотехнологічних напрямів підготовки фахівців та
наукових досліджень в єдиному навчальному закладі та на єдиній базі в
провідних країнах світу забезпечують позбавлення їх дубляжу і розпорошення
зусиль при вирішенні однотипних завдань, раціональне використання та
економію ресурсів і кадрового потенціалу, полігонної, матеріально-технічної
бази, ефективне виконання замовлень на підготовку (перепідготовку) фахівців і
здійснення наукових досліджень для усіх міністерств і відомств сектору безпеки
та оборони держави.
На підставі визначених в Стратегічному оборонному бюлетені
пріоритетних напрямів розвитку Збройних Сил України з урахуванням досвіду
бойових дій на Сході України та кращих світових практик, Україні потрібний
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єдиний заклад вищої освіти тактичного рівня для підготовки військових кадрів
за високотехнологічними напрямами подібний до кращих практик країн членів
НАТО.
На тактичному рівні підготовки необхідно передбачити удосконалення
навчання військових фахівців, які не отримують технічну освіту, для більш
повного уявлення про технологічні аспекти кібербезпеки та достатнього
розуміння особливостей реалізації політики кібербезпеки, як у сферах
національної безпеки і оборони, так і на міжнародному рівні. При цьому в плані
роботи
для
підвищення
ефективності
підготовки
фахівців
з
високотехнологічних напрямів передбачити постійне оновлення синхронно з
розвитком науки і техніки знань з усіх сфер кібербезпеки (кібероборони,
кіберзахисту, кіберрозвідки, протидії кіберзлочинам, захисту об‘єктів критичної
інфраструктури тощо – за сферами компетенції ЗВО та суб'єкта СБОУ) з
врахуванням кращих практик країн членів ЄС та НАТО.
Для Збройних Сил України також необхідно передбачити підготовку
офіцерів оперативного та стратегічного рівнів для системи кібербезпеки і
кібероборони та набуття всіма офіцерами, які отримують освіту оперативного та
стратегічного рівнів незалежно від галузей, спеціальностей і спеціалізацій
підготовки, компетентностей та володіння знаннями не тільки з основ
кібербезпеки у воєнній сфері, кібероборони та кіберрозвідки, але й щодо: стану
та тенденцій розвитку високих та інформаційних технологій і їх застосування у
сферах безпеки та оборони; інформаційно-аналітичної діяльності та імітаційного
моделювання у цих сферах; організації застосування автоматизованих систем
управління військами (силами) та систем типу С4ISR; організації та
застосування технічних систем моніторингу (розвідки) операційного (бойового)
простору в інтересах військ (сил); застосування сучасних геоінформаційних
технологій та систем в інтересах військ (сил); скритого управління військами та
комплексної протидії технічним розвідкам; основ захисту інформації;
стратегічних комунікацій у сфері оборони тощо.
Наукові дослідження в ЗС України повинні проводитись по питаннях
розвитку в Україні систем кібербезпеки та кібероборони, дефініційної та
нормативно-правової баз, трансформації органів військового управління в цій
сфері, підготовки кадрів, розвитку концепцій та стратегій кібербезпеки і
кібероборони, форм, способів та технологій ведення кібердій на основі аналізу
та врахування досвіду з цих питань країн членів НАТО та у співпраці з ними.
Таким чином удосконалення підготовки фахівців та проведення
наукових досліджень з питань кібербезпеки та кібероборони в Україні
залишаються актуальними.
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Дніпровська А.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Сучасна військово-політична ситуація у світі, та зокрема в Україні
доводить, що в сучасній високотехнологічній війні перемагає той, хто,
швидше виявить противника та завдасть превентивного удару. За деякими
оцінками фахівців одна батальйонна тактична група, оснащена ефективними
засобами автоматизованих систем управління військами (АСУВ) рівноцінне
трьом аналогічним, неоснащеним відповідним обладнанням.
Якщо детально розглянути ситуацію в районі проведення Операції
Об’єднаних Сил (ООС), стає очевидним, що противник української сторони
має перевагу в чисельності та вогневих засобах. Головним завданням таких
систем є збільшення ефективності управління шляхом автоматизації
основних процесів управління, а також об’єднання інтелектуальних об’єктів
системи у єдиний інформаційний простір та відображення у реальному
масштабі часу оперативної обстановки.
Проаналізувавши досвід провідних армій світу, можна визначити
наступні перспективні напрямки розвитку АСУВ: єдність програмного
забезпечення на всіх рівнях АСУВ; можливість управління у різних
конфігураціях; простота інтерфейсів; використання безпроводових мереж, з
можливістю до самоорганізації (Mesh; Ad-Hoc; MANET, тощо); розвиток
наноелектроніки; робота в режимі реального часу; наявність на кожному
тактичному рівні свого класифікатора необхідної інформації; підготовка
висококваліфікованих фахівців для експлуатації та обслуговування сучасних
АСУВ.
Очевидно, що в силу об’єктивних та суб’єктивних факторів успіхи у
проектуванні та впроваджені ЄАСУ Збройних Сил України будуть досягнуті
не скоро. Тому пропонується почати з розвитку АСУВ окремих родів військ,
за аналогією до ЗС РФ. В умовах гібридної війни найскладніші завдання
постають перед Десантно-штурмовими військами (Силами спеціальних
операцій) та підрозділами ракетних військ та артилерії. Тому побудову єдиної
системи управління слід починати з автоматизації підрозділів саме цих родів
військ
Отже, основою АСУВ Збройних Сил України повинна стати глобальна
інформаційна система.
В основу даної інфраструктури має бути покладена єдина трирівнева
АСУВ, в якої стратегічні, оперативні і тактичні рівні та органи управління
взаємопов’язані по вертикалі і по горизонталі за стратегічним принцом
єдиного інформаційного простору.
СЕКЦІЯ 3 | 453

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Дюков І.М.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Кубрак О.М., к.т.н., доц.
Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова
АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ РАДІОПЕРЕШКОД
ЛІНІЯМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ З ШИРОКОСМУГОВИМИ СИГНАЛАМИ
Протягом останніх років збільшилась невідповідність рівня розвитку
радіоелектронних засобів, призначених для управління військовою технікою
та засобами, що стоять на озброєнні іноземних держав, можливостям засобів
радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Це визначає необхідність
модернізації або розробки нових засобів радіоелектронної боротьби, які
забезпечать задану оперативність та якість радіоелектронного подавлення
ліній радіозв’язку противника в ході ведення бойових дій.
Сьогодні до кінця не вирішеним завданням є виявлення та
радіоелектронне подавлення ліній радіозв’язку з широкосмуговими
сигналами (ШСС).
Пропонується варіант реалізації алгоритму виявлення та формування
радіоперешкод лініям радіозв’язку з ШСС. Це дозволить підвищити
ймовірність виявлення ліній радіозв’язку з ШСС, визначення параметрів
радіосигналів та формування ефективних радіоперешкод.
Наводиться математичне забезпечення алгоритму та сам алгоритм
виявлення та формування радіоперешкод лініям радіозв’язку з ШСС.
Представлено результати досліджень розробленого алгоритму щодо
виявлення ШСС та формування радіоперешкод ЛРЗ з такими сигналами,
проведеного методом імітаційного моделювання.
Екезлі А.І., к.ф.-м.н.,
Чурюмов Г.І., д.ф.-м.н., проф.,
Одаренко Є.М., д.ф.-м.н., проф.,
Тинянко І.І.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Танасійчук Я.В.,
Цікало Д.І.
ДП завод “Генератор”
ГЕНЕРАЦІЯ ПОТУЖНИХ НАДКОРОТКИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ
НВЧ ІМПУЛЬСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня
2017 р. № 398-р “Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та
військової техніки на довгостроковий період” армія потребує апаратури
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радіоелектронної боротьби для безпілотних літальних апаратів, а, також,
засобів функціонального ураження радіоелектронних засобів.
Генерація потужних НВЧ імпульсів дає змогу для нанесення
електронних і комбінованих електронно-вогневих ударів з метою виведення з
ладу напівпровідникової елементної бази, яка використовується в
радіоелектронних засобах (РЕЗ) систем озброєння і військової техніки на
відстанях від сотень метрів до десятків кілометрів. Крім тимчасового
порушення функціювання (функціонального придушення) РЕЗ, що допускає
подальше відновлення їх працездатності, потужні надкороткі НВЧ імпульси
можуть здійснювати фізичне руйнування (функціональне ураження)
напівпровідникових елементів РЕЗ, в тому числі таких, що знаходяться у
вимкненому стані. Такий вплив тим більший ніж менший рівень інтеграції
електронної компонентної бази застосовується в приладі. Таким чином,
можливо впливати на електронні системи запалювання двигунів
внутрішнього згоряння автомобілів, на електро- або радіодетонаторів,
встановлених на боєприпасах, таких як, боєголовки ракет, бомб і
артилерійських снарядів, для їх спрацьовування або порушення керуючих
механізмів або на безпілотні літальні апарати, для виведення їх із строю.
Подібні електронні системи повинні мати вихідну потужність в
діапазоні від десятків МВт до одиниць ГВт. За для цього, в якості задаючого
генератора використовуються потужні вакуумні НВЧ прилади (класичні та
релятивістські магнетрони, віркатори та інші). Для того щоб сформувати
надкороткий вихідний сигнал необхідної потужності, НВЧ прилад
навантажується на резонансний НВЧ компресор (принцип резонансного
стиснення енергії НВЧ імпульсів), який, в свою чергу, після накопичення
необхідного рівня енергії, віддає її в імпульсі наносекундної тривалості (до 1
… 10 нс). Однією з проблем у створенні такої установки є узгодження роботи
НВЧ приладу та резонансного НВЧ компресора, а, також, створення такого
компресора, який дозволить безпечно накопичувати НВЧ енергію.
Основною задачею цього докладу є створення концепції реалізації
установки для генерації потужних надкоротких НВЧ імпульсів для її
використання в якості одного з основних елементів систем функціонального
ураження.
Животовський Р.М., к.т.н., старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ КАНАЛУ СИСТЕМ МІМО
Технологія MIMO знайшла практичне застосування у багатьох
сучасних телекомунікаційних системах, зокрема, у безпроводових локальних
мережах стандарту IEEE 802.11n, а також в безпроводових мережах
мобільного зв'язку WIMAX і LTE та ін.
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Найбільш часто на практиці використовуються методи, сутність яких
полягає в тому, що вирівнювання і оцінка імпульсної характеристики каналу
(ІХК) ґрунтуються на відомій приймачу навчальній послідовності, яка
передається передавачем на початку кожного сеансу зв’язку. Однак в
багатокористувальницьких мережах, передача навчальної послідовності для
кожного користувача, що підключається до мережі призводить до різкого
падіння середньої швидкості передачі. В цьому випадку використовуються
методи сліпого вирівнювання та оцінки ІХК.
Методи сліпого вирівнювання в порівнянні з субоптимальними сліпими
алгоритмами оцінки ІХК вимагають набагато меншого обсягу обчислень при
практичній реалізації, але мають на 1-2 порядки більший час збіжності. Крім
того, багато методів сліпого вирівнювання принципово не можуть працювати,
якщо коефіцієнт передачі каналу має нулі в частотній області.
Проте у більшості випадків оцінювання лише імпульсної
характеристики каналу не дозволяє з заданою достовірністю провести
оцінювання стану каналів системи МІМО в динамічній сигнально-завадовій
обстановці, тому пропонується проводити оцінювання стану каналів системи
МІМО за декількома показниками.
Метод оцінки стану каналу систем МІМО складається з наступних
етапів: введення вихідних даних; обчислення метрик імпульсної
характеристики каналу; обчислення останніх елементів імпульсної
характеристики каналу; визначення вектору помилок; оновлення оцінок
імпульсної характеристики каналу; формування оцінки каналу.
Наведений в доповіді наукові результати досліджень дозволяють
сформулювати
наступні
висновки:
обчислювальна
складність
запропонованого методу інваріантна довжині ІХК та для великих довжин дає
істотний виграш у порівнянні з алгоритмом пошуку по решітці зі зменшеним
сузір’ям.
Обчислювальна складність запропонованого методу інваріантна
довжині ІХК та для великих довжин дає істотний виграш у порівнянні з
відомими алгоритмами пошуку по решітці зі зменшеним сузір’ям.
Животовський Р.М., к.т.н., старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА ВИБОРУ ТОПОЛОГІЇ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ
ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ
УДОСКОНАЛЕНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
Військові системи радіозв’язку (ВСРЗ) являють собою сукупність
автономних мобільних радіовузлів, які з’єднуються між собою через
радіоканали. Проведений аналіз показав, що існуючі методики вибору
топології ВСРЗ та режимів роботи, що розроблені до теперішнього часу, в
основному використовують як вихідні дані обмежену кількість можливих
456

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

варіантів дій засобів радіоелектронної боротьби. Дослідження всього
простору рішень при визначенні раціональної структури ВСРЗ ускладнене ізза занадто великого обсягу необхідних розрахунків і неможливості
аналітичного опису цільової функції.
З цією метою пропонується розробити методику вибору топології та
режимів роботи ВСРЗ на основі удосконаленого генетичного алгоритму.
Генетичний алгоритм заснований на ідеї еволюції за допомогою
природного відбору та являє собою штучну імітації таких властивостей живої
природи як природний відбір, пристосованість до умов середовища та
спадкоємні властивості батьків. Сутність генетичного пошуку полягає в
циклічній заміні однієї популяції наступною, більш пристосованою.
Основні етапи реалізації методики:
введення вихідних даних;
формування множини варіантів топології ВСРЗ;
переформатування вектора альтернативних змінних кожного варіанту в
хромосомний набір генів, що характеризує топології ВСРЗ та режими роботи
кожного з засобу радіозв’язку;
вибір навчальної схеми схрещування
вибір навчальної схеми розмноження
перехід до нової батьківської пари
обмеження множини чисельності репродукційної групи;
визначення ступеня пристосованості;
включення до варіанту до репродукційної групи або виключення
варіанту з репродукційної групи.
Структура ВСРЗ представляється у вигляді двовимірної матриці
інцидентності. Ця матриця використовується як хромосома операторами
генетичного алгоритму.
Таким
чином,
розроблена
методика
дозволяє
підвищити
завадозахищеність ВСРЗ за рахунок формування раціональної топології та
режимів роботи засобів радіозв’язку на 25-40%.
Животовський Р.М., к.т.н., старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДІАГРАМИ СПРЯМОВАНОСТІ
АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ В МЕРЕЖІ AD-HOC
Сучасні військові УКХ засоби радіозв’язку забезпечують роботу у
режимі MANET – Mobile Ad-Hoc Network. Зокрема це радіостанції
виробництва компаній Harris та Aselsan. При цьому, як правило, робота
ведеться на антени з круговою діаграмою спрямованості випромінювання.
Таку антену доцільно використовувати при циркулярній передачі голосової
інформації та даних, проте у мережі Ad-Hoc в режимі з’єднання “точка-точка”
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використання таких антен не дозволяє забезпечити максимальної
ефективності як на окремих радіолініях, так і мережі в цілому, оскільки
більша частина енергії передавача витрачається для передачі сигналу у
непотрібних просторових напрямках.
Для підвищення ефективності радіомережі Ad-Hoc доцільно
застосовувати адаптивні антенні решітки. Це дозволить зменшити рівень
взаємних завад, підвищити загальну пропускну спроможність мережі за
рахунок можливого повторного використання частотно-часового ресурсу та
збільшення відношення сигнал/шум в точці прийому, підвищити рівень
зв’язності мережі, підвищити завадозахищеність радіозасобів за рахунок
адаптивного формування нулів (провалів) діаграми направленості антени у
напрямку на джерело завади.
В роботі представлено методику адаптивного діаграмоутворення на
радіолініях мережі Ad-Hoc в умовах навмисних завад.
Основні етапи реалізації методики:
введення вихідних даних (потужність передавача, чутливість приймача,
робочі частоти, вид антенної решітки та її характеристика спрямованості);
оцінка сигнально-завадової обстановки, визначення азимутів на
сусідніх кореспондентів та джерела завад;
обчислення орієнтовних значень відношення сигнал/шум на вході
приймача для сусідніх кореспондентів та для різних орієнтацій діаграм
спрямованості антенних решіток з урахуванням виявлених постановників
завад;
вибір кореспондента для передачі пакетів та параметрів антенної
решітки, оптимальних за критерієм відношення сигнал-шум на вході
приймача.
Розроблена методика дозволяє підвищити відношення сигнал-шум на
вході приймача у складі мережі Ad-Hoc в умовах навмисних завад за рахунок
раціонального вибору кореспондента для передачі (прийому) інформації та
вибору параметрів адаптивних антенних решіток в залежності від топології
мережі, місця розташування та характеристик станцій завад.
Животовський Р.М., к.т.н. , старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Гаценко С.С., к.т.н.
Пікуль О.І.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОВІДНИХ КРАЇН

Забезпечення інформаційної переваги над системами управління
противника,
підвищення
якості
надання
інформаційних
та
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телекомунікаційних послуг органам управління розглядається як один із
пріоритетних напрямків підвищення бойових можливостей військ.
Аналіз побудови систем зв'язку оперативної та оперативно-стратегічної
ланок управління Ізраїлю, Австрії, Фінляндії, Швеції показує, що загальним
для них також є їх тісна інтеграція з мережами зв'язку цивільних операторів,
високий рівень розгалуженості і технічної оснащеності стаціонарних систем
військового зв'язку.
Військове керівництво Російської Федерації (РФ) в якості основних
шляхів вдосконалення систем зв’язку бачить комплексний розвиток
територіальних систем зв'язку (ТСЗ) регіонів, побудова систем зв’язку
загального користування (СЗЗК) об'єднань, які інтегрують в собі всі види
інформаційного обміну, автоматичну комутацію каналів і повідомлень і
засекречування їх з гарантованою стійкістю. Основним компонентом СЗЗК
буде опорна (транзитна) мережа зв’язку, висока структурна живучість якої
буде досягатися за рахунок забезпечення необхідної щільності просторового
покриття смуги оперативної побудови військ об'єднання.
Таким чином, характерними особливостями розвитку систем зв’язку та
інформатизації збройних сил провідних країн на сьогодні є такими:
застосування однакових архітектурних принципів побудови мереж для всіх
рівнів системи управління; застосування уніфікованих технічних засобів
зв'язку і автоматизації та стандартів на всіх рівнях (що забезпечує
функціональну сумісність); надання типових телекомунікаційних послуг на
всіх рівнях системи зв'язку: мова, дані (IP-дані), відео (від низько- до
високошвидкісного); можливість створення оперативних (ситуаційних) мереж
в залежності від поставлених задач; створення взаємосумісних
автоматизованих систем управління, здатних функціонувати в єдиному
інформаційному просторі; широке використання цивільних стандартів,
протоколів і технічних рішень; дотримання єдиних (для НАТО) стандартів,
угод та рекомендацій; забезпечення повної інтеграції військових і цивільних
систем і засобів зв'язку та використання ліній зв'язку, які орендовані у
цивільних відомств країн-учасниць НАТО.
Животовський Р.М., к.т.н. , старший дослідник
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Жук П.В., к.т.н.
Пікуль Р.В.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАНУВАННЯ
ТА ВЕДЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ
Воєнно-політична обстановка навколо України характеризується
високою динамічністю і нестабільністю подій та процесів. На фоні
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зазначеного основним завданням Збройних Сил України на сучасному етапі
розбудови є активізація розвідки з метою своєчасного попередження вищого
керівництва України про можливу збройну агресію Російської Федерації,
приведення у вищі ступені бойової готовності її військ (сил), попередження
активним діям незаконних збройних формувань.
Забезпечення інформаційної переваги над противником на сьогодні стає
основною умовою для ведення воєнних операцій. Основним видом
інформаційного забезпечення є воєнна розвідка, а її основою –
радіоелектронна розвідка. Авторами зазначеного дослідження було проведено
аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів що впливають на
ефективність ведення радіоелектронної розвідки.
В ході дослідження авторами були використані основні положення
теорії радіоелектронної розвідки, теорії зв’язку, теорії радіоелектронної
боротьби, теорії сигналів та загальнонаукові методи аналізу та синтезу.
За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки про
те, що на ефективність ведення радіоелектронної розвідки впливає:
стан та рівень бойової підготовки і бойової готовності особового складу
маневреної групи радіоелектронної розвідки;
оперативно-технічні можливості засобів і комплексів радіоелектронної
розвідки та зв’язку маневреної групи; необхідність переміщення маневреної
групи радіоелектронної розвідки;
вогневий вплив противника; обмеження, що враховують вплив засобів
радіоелектронної боротьби; природні, метеорологічні, географічні умови і та
інш.
Вплив перерахованих чинників приводить до неповної реалізації
об’єктивних можливостей маневреної групи радіоелектронної розвідки, а у
ряді випадків і до їх значного зниження.
Враховуючи зазначене, напрямком подальших досліджень слід вважати
розробку науково-методичного апарату підвищення ефективності ведення
радіоелектронної розвідки маневреними групами радіоелектронної розвідки.
Журавський Ю.В., д.т.н.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Шишацький А.В., к.т.н.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Інтенсивний розвиток інформаційний технологій та їх інтеграція у
єдиний інформаційний простір приводить до підвищення ролі цих технологій
у процесах управління військами (силами) та зброєю в ході ведення операцій
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(бойових дій). Разом із тим, велику частку матеріальної основи інформаційної
інфраструктури, що створюється в рамках концепції мережецентричної війни,
складають радіоелектронні засоби, які є потенційно уразливими для засобів
радіоелектронного подавлення (РЕП). Проведений аналіз досвіду
використання засобів РЕП показав, що на практиці мають місце випадки,
коли досягнутий рівень ефективності застосування цих засобів є нижчим за
необхідний.
Одним із первинних завдань підвищення ефективності застосування
засобів РЕП є забезпечення об’єктивного та точного оцінювання цієї
ефективності з урахуванням впливу усіх вагомих чинників та реальних умов
(у тому числі неточності або невизначеності інформації про об’єкти
подавлення та їх елементи). Таким чином, розроблення (удосконалення)
методичних підходів до оцінювання ефективності застосування засобів РЕП в
умовах, характерних для сучасних бойових дій, є важливим та актуальним
науково-практичним завданням.
Відповідно до зазначеного вище завдання в ході проведеного
дослідження обґрунтовано підхід до вибору раціональних показників
оцінювання ефективності застосування засобів РЕП. При цьому пропонується
потенційну здатність цих засобів щодо виконання поставлених завдань
описувати відповідним векторним простором, кожна точка якого
визначається вектором, що включає сукупність показників, які описують
основні спроможності засобів РЕП.
Запропонований методичний підхід до оцінювання ефективності
застосування засобів РЕП у ході ведення операцій (бойових дій) дозволяє
використовувати комбінацію системно-ресурсного підходу до розрахунків
показників за принципом багаторівневого опису складу засобів РЕП, коли
багатомірна структура її інтегрального показника (рівня функціонування)
поступово наповнюється параметричним наповненням, що є перевагою
даного методичного підходу. Також запропонований підхід дозволяє на
кількісній основі розробляти рекомендації з вибору раціональних показників
бойового складу засобів РЕП, що найбільше відповідають поставленим
завданням, визначати рівень функціонування засобів РЕП шляхом згортки їх
часткових показників.
Зацарицин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ДАНИХ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВИХ
ЗРАЗКІВ ОВТ НОМЕНКЛАТУРИ ЗАСОБІВ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Всього до частин та підрозділів топослужби надійшло геодезичних
комплексів
споживачів
супутникових
радіонавігаційних
систем
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GPS/ГЛОНАСС СН-3603 “Тонік” – 30шт., двочастотних геодезичних
комплексів СН-4601 “Тонік-2” – 2шт..
Геодезичний комплекс споживачів супутникових радіонавігаційних
систем GPS/ГЛОНАСС СН-3603 “Тонік” ( виробництво ДП “ОризонНавігація”). Якість виготовлення та зручність в експлуатації – задовільна.
Період експлуатації 8-10 років, середнє напрацювання складає 630 годин. Під
час експлуатації суттєвих відмов та поламок не було, але сам комплекс на
даний час застарів порівняно із закордонними аналогами, під час експлуатації
виявлені наступні недоліки:
- в режимі навігації на екрані немає орієнтирної стрілки, відстань до
об'єкта визначається з точністю 100 м (необхідно для відшукання пунктів
ДГМ 10-15м );
- згідно інструкції по експлуатації вимагається орієнтувати антену на
північ з точністю 2°, але в конструкціях бусолі та антени взаємне кріплення
не передбачене;
- скачування даних з приймача проводиться через COM port тоді як в
сучасних ПК він відсутній;
- скачування інформації на ПК потребує багато часу ( 4МЬ-30 хвилин),
а наприклад у приладів з ПЗ Topcon Tools на скачування 8МЬ- до 30 сек.;
- під час обробки результатів спостережень зрівнювання проводиться по
одному вектору (Базова Станція - Рухома Станція) в закордонних програмних
продуктах зрівнювання проводиться трикутниками;
- файл Rinex не сумісний з закордонними ПЗ;
- маркування роз'ємів XI, Х2, ХЗ завдає труднощів при підключені
кабелів (у польових умовах необхідно мати схему підключення);
- контакти акумуляторної батареї та блоку приймача не захищені від
атмосферного впливу, пластмасове кріплення при тривалому використанні
може вийти з ладу;
- блок приймача має порівняно велику масу, та конструктивно не
передбачено його кріплення до штатива.
Позитивним є велика ємність АКБ та міцний корпус.
Двохчастотний
геодезичний
комплекс
СН-4601.
“Тонік-2”
(виробництво ДП “Оризон-Навігація”).
Якість виготовлення та зручність в експлуатації – задовільна. Період
експлуатації півроку, середнє напрацювання складає 370 годин. Результати
експлуатації приведені в таблиці 2. Під час експлуатації виявлені наступні
недоліки:
- відмічалось пошкодження секторів на флеш - накопичувачі;
- періодичне зависання приладів з втратою накопиченої інформації;
- флеш накопичувач підключається до приймача за допомогою кабелів
(в закордонних аналогах він вмонтований в прилад) - кожен додатковий
роз'єм, у польових умовах, є потенційно небезпечний в плані порушення
стійкості роботи системи. Незручності з флеш накопичувачем в режимі
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«Стою-Іду»;
- заводські АКБ дуже швидко розряджаються.
- часте «зависання» приладів з втратою накопиченої інформації (жодна
кнопка не працює), що приводить до перерви в сеансі спостережень та зриву
плану виконання робіт;
- під час обробки результатів спостережень програмою Saturn ver 3.0
зрівнювання проводиться по одному вектору (Базова Станція-Рухома
Станція) в закордонних програмних продуктах зрівнювання виконується
трикутниками;
- маркування роз'ємів XI, Х2, ХЗ завдає труднощів при підключенні
кабелів (у польових умовах необхідно мати схему підключення).
Позитивним є робота по двох частотах, що підвищує точність вимірів.
Файл RINEX сумісний з закордонними ПЗ.
В результаті проведеного аналізу можливо запропонувати наступні
напрями щодо покращення експлуатаційних властивостей та вдосконалення
існуючих приладів:
- вдосконалити програмне забезпечення,
а) зробити автоматичне збереження накопиченої інформації на
флеш карту (наприклад кожні 5 секунд роботи);
б) додати електронний компас з орієнтирною стрілкою (СН3603);
в) зробити файл RINEX формату уніфікованим та сумісним з
іншими ПЗ (СН-3603);
- вдосконалити конструкцію антени, а саме передбачити кріплення
до бусолі;
- замінити застарілий COM port на більш сучасний та швидкий USB
port,
- змінити алгоритм обробки результатів спостережень,
- нанести на корпус приладу більш розгорнуті пояснення для роз'ємів
XI, Х2, ХЗ, наприклад: XI (живлення);
- захистити контакти акумуляторної батареї та блоку приймача від
атмосферного впливу, замінити матеріал кріплення заглушок на більш
надійний (СН-3603),
- для зменшення маси блоку приймача розглянути можливість
використання композитних матеріалів зі схожими характеристиками по
міцності та надійності, але з меншою вагою,
- вмонтувати в прилад сучасний кардрідер для різних видів флеш
карток,
- замінити акумулятор на більш потужний (СН-4601).
Також треба мати на увазі, що з моменту розробки приладів минуло
більше 15 років. За цей час закордонні розробки просунулись далеко вперед,
тому однією модернізацією стан справ не покращити. Потрібна розробка
СЕКЦІЯ 3 | 463

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

нового зразка на цих же принципах, але із збільшеним функціоналом та
можливостями.
Зацарицин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ НОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ КРАЇН
БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ
Навігаційне забезпечення розвивається за наступними напрямками:
розвиток космічних засобів, наземних засобів та навігаційних приладів. У
сегменті космічних засобів робота ведеться в основному з підтримки
необхідного угрупування космічних апаратів. Щодо навігаційних приладів то
розробка нових продовжується в основному у сфері цивільного використання.
Для застосування в збройних силах роботи, вже на стадії дослідної
експлуатації, ведуться у Російській Федерації, де розроблено сімейство
навігаційних приладів типу «Перуніт», в ЗС України та США вже прийнято
на озброєння нові навігаційні прилади (СН-3003М та DAGR відповідно).
«Перуніт» представляє собою сімейство малогабаритної навігаційної
апаратури споживачів глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС)
ГЛОНАСС і NAVSTAR GPS. Дана апаратура призначена для автоматичного,
безперервного, всепогодного визначення військовослужбовцями, що
перебувають на відкритій місцевості, всередині БМП, БТР або іншої техніки,
координат свого місцезнаходження за сигналами ГНСС.
Сімейство навігаційної апаратури споживачів «Перуніт» включає три
модифікації.
«Перуніт-А» (індекс 14Ц873), який являє собою економічну
малогабаритну НАП, що має 18 каналів прийому сигналів ГНСС ГЛОНАСС (
СТ-код) діапазону F1 і NAVSTAR GPS (С/ А-код) діапазону L1, а також
систем функціональних доповнень SBAS.
« Перуніт-Б» (індекс 14Ц874) - малогабаритна завадозахищена НАП,
що має ті ж опції, що й « Перуніт-А», але з додатковою можливістю роботи із
ВТ-кодом («високої точності») сигналів ГЛОНАСС у діапазоні F1.
« Перуніт-В» (індекс 14Ц875) - малогабаритна завадозахищена НАП
підвищеної точності, що має 36 каналів прийому спільно або роздільно
сигналів ГНСС ГЛОНАСС ( СТ-код та ВТ-код) - у двох діапазонах частот F1 і
F2, - і NAVSTAR GPS L1 (С/ А-код).
Використання другої частоти не тільки підвищує точність визначення
координат ( тому що дозволяє оцінити іоносферну погрішність, яка суттєво
впливає на погрішність визначення координат), але й сприяє упевненому
прийманню сигналу. А 36 каналів приймання сигналів ГНСС
ГЛОНАСС/NAVSTAR GPS забезпечують упевнене спостереження за
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максимальною кількістю супутників, що особливо актуально при роботі з
декількома ГНСС одночасно - особливо, у двохчастотному діапазоні ГНСС
ГЛОНАСС.
Сімейство НАП «Перуніт» побудоване на основі уніфікованих
приймально-вимірювальних модулів ГНСС на спеціальній великій
інтегральній схемі (СБИС) розробки ВАТ «РИРВ».
Усе сімейство «Перуніт» має герметичний захищений роз′єм для
сполучення зі споживачами навігаційної інформації з відкритого
міжнародного протоколу «IEC 1162» по інтерфейсу RS 232 з параметрами
обміну, що настроюються. Таким чином, будь-який пристрій може одержати
навігаційну інформацію в найпоширенішому форматі, у вигляді ASCІІ
символів.
Крім того, усе сімейство НАП здатне враховувати в навігаційному
рішенні диференціальні дані від зовнішнього приймача сигналів контрольнокоригувальних станцій (ККС), приймаючи їх по інтерфейсу RS 231 у форматі
«RTCM SC104».
Проаналізувавши технічні характеристики приладів сімейства
«Перуніт» можливо визначити наступні основні напрями модернізації
вітчизняного навігаційного приладу СН-3003М:
- зменшення масових показників;
- збільшення часу безперервної роботи без підзарядки;
- покращення показників завадо захисту.
Зацарицин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НАВІГАЦІЙНЕ, ТОПОГЕОДЕЗИЧНЕ Й ЧАСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Основним виробником засобів супутникової радіонавігації в Україні є
Державне підприємство “ Оризон-Навігація” ( м. Сміла). Воно вже близько 30
років працює в галузі супутникових технологій. На підприємстві розроблене
й освоєне виробництво більш 50 моделей апаратури споживачів СНС
ГЛОНАСС /GPS /SBAS різного призначення, діє Система менеджменту
якості й отримано сертифікат відповідності стандарту ISO 9001:2008. Усі
прилади, які випускаються серійно, сертифіковані. На підприємстві
сформована своя школа проектування, досягнення фахівців відзначені в 2004
році Державною премією, організована й діє служба сервісу, яка здійснює
гарантійне й післягарантійне обслуговування апаратури.
На підприємстві розроблене й виготовляється супутникове обладнання
для різних сфер застосування:
- геодезична апаратура;
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- наземна апаратура для “жорстких” умов експлуатації;
- авіаційні бортові комплекси для цивільних (пасажирських і
транспортних) та військових літаків і вертольотів;
- навігаційна апаратура морського базування;
- OEM- продукти (датчики навігаційних параметрів);
З наведеної лінійки приладів для навігаційного забезпечення
інженерних підрозділів більше всього підходять: навігаційний приймач
нового покоління СН-3003М “Базальт-М”, навігаційний комплекс
топогеодезичного й часового забезпечення СН-3210 “ Базальт- К”,
геодезичний комплекс СН-4601 “Тонік-2”.
Навігаційний приймач нового покоління СН-3003М “ Базальт-М” являє
собою персональний навігаційний 24 - канальний GLONASS/GPS/SBAS
портативний прилад надолонного типу для жорстких умов експлуатації.
Можливо його застосування, як у складі рухомого об'єкта, так і для
індивідуального використання. СН-3003М був створений у рамках
модернізації апаратури СН-3003 і є його повним функціональним аналогом зі
зменшеними масою й габаритними показниками. Серійно виготовляється з
2010 р. Наданий час модернізований в напрямку зменшення масо-габаритних
показників та збільшення часу роботи від одного заряду батареї.
Навігаційний комплекс топогеодезичного й часового забезпечення СН3210 “ Базальт- К”. Комплекс об’єднує в собі функції навігаційної апаратури,
апаратури точного часу, контрольно-коректуючої станції, електронної карти й
засобів зв'язку. Прийнятий на озброєння Збройних Сил України в 2007 р..
Більш докладніше зупинимося на цьому виробі, тому що в ньому
реалізований цілий ряд рішень, що мають перспективу подальшого розвитку.
Навігаційний комплекс СН-3210 “ Базальт- К” призначений для
застосування в підрозділах і частинах Збройних Сил з метою навігаційного,
топогеодезичного й часового забезпечення, оперативного контролю над
місцезнаходженням
об'єктів,
виробки
й
передачі
споживачам
диференціальних виправлень і часових відміток у системі UTC.
Використовуючи сигнали космічних апаратів (КА) СНС GPS,
ГЛОНАСС, SBAS, об'єкти, обладнані навігаційними приймачами СН-3003,
автоматично безупинно визначають свої координати й по радіоканалу, по
запитальному алгоритму, передають навігаційну інформацію про об'єкт на
командний пункт або командно – штабну машину (КШМ). Ця інформація
обробляється й автоматично наноситься на цифрову карту місцевості (ЦКМ).
У якості вихідного картматеріала в даному комплексі використовується
формат F20S, що є основним форматом ЦКМ у ЗС України. Крім того, з
метою забезпечення оперативності, у якості картматеріала може бути
використані скановані й прив'язані зображення.
По каналу радіозв'язку також може передаватися інформація
оперативно-тактичного характеру:
- короткі команди підлеглим об'єктам;
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- маршрути руху, як для всіх підлеглих об'єктів, так і індивідуально для кожного;

- контроль руху по маршруту з попереджуючими повідомленнями про
підходи до контрольних точок маршруту й про відхилення від маршруту і т.д.
- відображення на дисплеї апаратури командного пункту руху
підрозділу на марші, вихід у заданий район і розгортання в бойовий порядок.
Використовуючи наробітки по СН-3210 можна створювати аналогічні
комплекси для різних родів військ.
Геодезичний навігаційний комплекс СН-4601 “Тонік-2” створений на
базі вітчизняного двохчастотного 36-канального ГЛОНАСС/GPS/SBAS
приймача, який у комплексі із програмним забезпеченням вирішує завдання:
- одержання й накопичення первинних даних;
- проведення післясеансної обробки результатів вимірів;
- видачі інформації споживачеві й обробки картографічної інформації;
- визначення координат площинних об’єктів з великою точністю.
Зацарицин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЙНОЧАСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
Кожна окрема держава світу незважаючи на впливові інтеграційні
процеси захищає національні інтереси насамперед шляхом захисту власних
транспортних та телекомунікаційних засобів. Чітка, безперервна, якісна та
ефективна робота з перевезеннями пасажирів й вантажу всіма видами
транспорту, як і робота систем зв'язку з передачею інформації між різними
комунікантами, забезпечує умови для стабільного соціального життя
населення та розвитку економіки держави. Безпека руху різних видів
транспортних засобів, якість виконання задач геодезії, картографії, кадастру,
координація взаємодії між багатьма учасниками руху потребує своєчасного
просторово-часового вимірювання у будь-якій точці Землі в реальному
масштабі часу при мінімальних витратах.
Фундаментальний характер транспорту та зв'язку в житті суспільства
обумовлює їх роль як критично важливого державного ресурсу, який в
сучасних умовах жорсткої геополітичної конкуренції на міжнародних ринках
продовольчої, промислової та інформаційної продукції безпосередньо
визначає все більший вилив на національну безпеку та реальну незалежність в
оборонних, фінансових та економічних сферах.
Розвиток міжнародних корпоративних зв'язків України для вирішення
власних державних потреб вимагає суттєвого покращення рівня
радіонавігаційного забезпечення. Сутність триєдиних зв'язків між дією, часом
та простором потребує дисциплінарного статусу при управлінні рухом
транспортних засобів, особливо, коли їх кількість значно зростає на окремих
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трасах або пунктах призначення. Крім того, створення глобальної
навігаційної системи, у тому числі Європейської, потребує покрокового
виваженого підходу.
Навігаційне забезпечення базується на використанні сучасних
радіонавігаційних систем.
Для чисельних користувачів у країні актуальними є збільшення
інтенсивності наземних, морських (річкових) і повітряних перевезень,
будівництво нових газо- і нафтопроводів, необхідність проведення
геологорозвідувальних операцій, будівництво нових портів і транспортних
магістралей, активний рибний промисел, забезпечення заходу на посадку і
посадка літальних апаратів, проведення спеціальних військових операцій - ці і
багато інших задач вимагають надійного координатно-часового й
інформаційного забезпечення.
Актуальність та важливість удосконалення навігаційного забезпечення
держави обумовлена світовими вимогами підвищення безпеки, надійності та
економічності руху всіх видів транспортних засобів, з яких найбільш масовим
є автомобільний транспорт. Крім того, в Україні не достатньо приділяється
уваги щодо навігаційного забезпечення суспільства. Тому актуальністю
даного питання є то що не існує єдиної державної політики щодо
навігаційного забезпечення усіх споживачів (космічних, повітряних,
морських, річкових, наземних та інших), яка передбачає пріоритетні рішення
суспільних та оборонних задач на території та у просторі України.
Зацарицин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ
ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ
СИСТЕМ
Зростаюча зацікавленість до супутникових радіонавігаційних систем
(СРНС) зумовлена їх універсальністю. У рамках лише однієї системи
можливе розв’язання великої кількості різноманітних задач. Окрім чисто
навігаційних задач обслуговування надводних, наземних, повітряних та
космічних об’єктів СРНС дозволяє вирішувати завдання зв’язку, управління
повітряним та морським рухом, здійснювати прив’язку систем єдиного часу
(СЄЧ) до системного часу СРНС і т. і. Можливе створення комплексів, до
складу яких входять СРНС та вже існуючі наземні системи навігації, зв’язку
та управління. СРНС притаманні висока точність визначення координат,
глобальність та всепогодність.
Сьогодні розглядати Збройні Сили України (ЗС України) без
застосування геоінформаційних технологій (ГІТ), геоінформаційних систем
(ГІС), супутникової навігації неможливо.
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Важливою сферою застосування глобальної навігаційної супутникової
системи (ГНСС) – це застосування у військовій діяльності, як у мирний, а
особливо у воєнний час.
Умовно сфера застосування ГНСС у ЗС України розподілена наступним
чином:
- топографо-геодезична діяльність;
- навігаційне забезпечення Сухопутних військ;
- навігаційне забезпечення Повітряних Сил;
- навігаційне забезпечення Військово-Морських Сил;
- навігаційне забезпечення спеціальних військ.
Топогеодезичне та навігаційне забезпечення (ТГ та НЗ) є одним з
основних видів бойового забезпечення військ (сил). Це – цілий комплекс
всебічно обґрунтованих та ретельно спланованих заходів, спрямованих на
своєчасне, повне та надійне забезпечення військ вихідними астрономогеодезичними, гравіметричними, навігаційними даними для ефективного
застосування зброї та бойової техніки, якісними топографічними та
спеціальними картами і фотодокументами для вивчення та оцінки місцевості
при управлінні військами, забезпечення надійного орієнтування в будь-яких
умовах на незнайомій місцевості, забезпечення постійної бойової готовності
та бойової підготовки військ.
Здійснюючи дослідження щодо проблем створення глобальної
навігаційної супутникової системи виявлено, що на сьогодні актуальними є
такі основні проблеми:
- врегулювання навігаційної діяльності в Україні;
- розробка та впровадження нових національних стандартів щодо
навігаційної діяльності;
- всебічне вивчення та максимально можливе застосування в інтересах
оборони держави позитивного досвіду зі стандартизації інших країн та
міжнародних організацій;
- розширення зони дії EGNOS на територію України;
- розширення сфери діяльності супутникової навігації;
- розробка навігаційних засобів в Україні;
- проведення моніторингу навігаційного поля.
Тому розробка військових стандартів з навігаційних питань глобальної
навігаційної супутникової системи є складною, актуальною науковою
задачею, яка виконується відповідно до Програми Міністерства оборони
України з військової стандартизації, розвитку і вдосконалення нормативноправової бази щодо навігаційного забезпечення для потреб ЗС України.
Військові стандарти будуть сприяти усуненню недоліків у понятійному
апараті та правових питаннях, що стосуються питань глобальних
навігаційних супутникових систем та навігації за їх допомоги.
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Зацарицин О.О.,
Проданчук В.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ КАРТОГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
На сьогоднішній день у топографічних службах збройних сил
провідних держав світу широко використовуються польові рухомі комплекси,
які полегшують виконання завдань, що диктує сьогодення. У рухомих
підрозділах Топографічної служби Збройних Сил України (ТС ЗСУ) також
використовується польовий картографічний комплект ПКК-5, що вже на
протязі багатьох років задовольняє потреби штабів і військ. Цей
високоякісний зразок технологій дістався незалежній Україні у спадщину від
Радянського Союзу.
На даний час обладнання рухомих картографічних комплексів, що
знаходяться на озброєнні Топографічної служби Збройних Сил України, є
морально застарілим і потребує оновлення:
- технічний стан рухомих картографічних комплексів вичерпав свій
ресурс;
- конструкторська документація на рухомі комплекси належить
Міністерству оборони Російської Федерації;
- відсутність матеріалів для забезпечення технологічного процесу;
- виробництво топографічних карт та інших графічних документів на
рухомих картографічних комплексах здійснюється за застарілими
технологіями; які потребують технологічних матеріалів, що наданий час не
виготовляються ні в Україні ні в світі.
Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, їх активне застосування
у сучасному картографічному виробництві диктують необхідність
розроблення технологічного обладнання рухомих картографічних комплексів
із застосуванням комп’ютерних технологій.
Потреби штабів у матеріалах і даних відносно нового виду
топогеодезичного забезпечення – електронних картах і моделях місцевості –
вимагають оновлення і модернізації оснащення польових комплексів.
На сучасному етапі розвитку картографічного виробництва в процесі
складання та підготовки карт до видання широко використовуються
комп’ютерні програмні та апаратні засоби, що дозволяють значно підвищити
якість сворюваної картографічної продукції і знизити її собівартість.
На відміну від вітчизняних умов, іноземні мають досвід успішної
роботи із забезпечення лектронними і цифровими даними і можуть слугувати
для наслідування наступних розробок вітчизняних конструкторських бюро,
адже створення власних державних розробок є більш ефективним для
задоволення потреб топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ
(ТГНЗВ).
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Перевагами комп’ютерних технологій є, перш за все, висока точність і
якість графічних робіт, найрізноманітніші оформлювальні можливості, значне
збільшення продуктивності праці і зниження виробничих витрат, підвищення
поліграфічної якості картографічної продукції. Тому складання та підготовку
карт до видання необхідно виконувати шляхом комплексного використання
засобів комп’ютерної картографії.
Таким чином, розроблення моделі технологічного обладнання рухомих
картографічних комплексів із застосуванням комп’ютерних технологій є
досить актуальним питанням.
Зацарицин О.О.,
Сащук С.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗІЇ Й КАРТОГРАФІЇ У СВІТІ
Починаючи із середини дев'яностих років, у більшості країн виконання
картографо-геодезичних робіт здійснюється з використанням супутникових
навігаційних
технологій,
космічних
зйомок,
методів
цифрового
картографування, технологій ГІС і ін.
Сучасний етап розвитку геодезії й картографії у світі характеризується
виходом на принципово новий рівень автоматизації виробництва, що
викликав корінні зміни застосовуваних технологій, технічних засобів,
приладів і встаткування.
Найбільша увага приділяється розробці космічних засобів ДЗЗ із
високою роздільною здатністю. Спостерігається подальший прогрес в області
радіолокаційних зйомок, які відіграють усе більш важливу роль у розв'язку
завдань використання природних ресурсів, екології, запобігання стихійних
лих і ін.
В провідних країнах світу ці завдання вирішуються наступним чином.
Аналіз перспективного плану картографічних робіт США на період до
2020 року (по даним Національного картографічного управління – НКУ, що
входить до складу Геологічної зйомки США) показує, що в найближчі роки
зусилля НКУ будуть спрямовані на картографічне забезпечення розв'язку
завдань природокористування, виявлення запасів корисних копалин і
енергетичних ресурсів, вирішення екологічних проблем (використання
водних ресурсів, національних земель, захисту навколишнього середовища),
проведення моніторингу навколишнього середовища з метою запобігання
стихійних лих (пожеж, повеней, ураганів та ін.).
США витрачають у рік на картографо-геодезичне забезпечення в п'ять
із зайвим раз більше засобів, чому Росія. При цьому 73% витрат фінансується
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з федерального бюджету, а 27% - за рахунок інших джерел, у тому числі за
рахунок продажу космознімків і ін.
Національне бюро геодезії й картографії Китаю фінансується за
рахунок державного бюджету на 42%. Інші витрати служби, пов'язані із
забезпеченням картографо-геодезичних потреб провінцій, забезпечуються з
бюджету провінцій.
Геодезична служба Канади (Сектор геодезії, картографії й
дистанційного зондування Департаменту енергетики, гірничої справи й
природних ресурсів) фінансується за рахунок засобів державного бюджету на
68%, а 32% – за рахунок приватних фірм.
Аналіз фінансування бюджету виконання картографо-геодезичних робіт
закордонних картографо-геодезичних служб дає наочну картину, наскільки
важливе значення приділяється цим роботам (таблиця 1, мал. 1).
Таблиця 1
Країна

Площа
держави,
млн. кв. км

Росія
Канада
Китай
США
Франція

17,075
9,970
9,958
9,518
0,549

Обсяг
фінансува
ння,
євро/ кв.
км
1,33
3,81
9,66
16,30
105,95

120
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євро/ кв. км

40
20
0

Росія

Канада

Китай

США

Франція

Рис.1. Обсяг фінансування картографо-геодезичних робіт із засобів
федерального бюджету
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Розгляд міжнародного досвіду реалізації завдань в області геодезії й
картографії в інтересах оборони й безпеки дозволяє порівняти вітчизняні й
закордонні тенденції в розвитку геодезії й картографії.
Найбільший інтерес представляють підходи постачання засобами
картографо-геодезичного забезпечення збройних сил, які склалися в США:
США є лідером по розробці й впровадженню нових засобів картографогеодезичного забезпечення збройних сил;
витрати США на забезпечення збройних сил засобами картографогеодезичного забезпечення перевершують сукупні витрати на ці мети інших
країн ( крім Китаю);
при спільній участі зі США у військовому конфлікті інші країниучасниці, як правило, користуються американськими державними
стандартами в області картографії й інформаційними документами,
створеними в США.
Реалізація завдань в області геодезії й картографії в інтересах оборони й
безпеки в провідних закордонних країнах, у першу чергу в США,
організується на основі системного підходу до комплексних досліджень – від
складних багатофункціональних космічних, астрономо-геодезичних і
картографічних систем до портативних (що носяться) засобів топографічної
прив'язки, навігації, орієнтування й цілевказівки. Перехід до цифрових
технологій одержання, обробки, зберігання й видачі картографічної
інформації обумовив створення комплексів і систем з високошвидкісними
перешкодозахищеними засобами передачі даних і електронними засобами
зберігання великої ємності.
Разом з тим для безпосереднього орієнтування на місцевості, розв'язки
завдань планування, цілевказівки і т.д. продовжують створюватися звичайні
карти й фотодокументи. Для Збройних Сил США і їх союзників щорічно
виготовляється більш 30 мільйонів аналогових топографічних карт, при
цьому обсяг цифрової інформації (цифрові карти й фотодокументи) для
розв'язку завдань тільки Збройних Сил США становить у рік більш 5
мільярдів Гб.
Зібін С.Д.,
Попов А.О., к.т.н.,
Твердохлібов В.В., к.т.н.,с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ГРУПОВА ОЦІНКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Умови
функціонування
радіоелектронних
засобів
(РЕЗ)
характеризуються значним рівнем взаємних завад, обумовлених значною
кількістю одночасно функціонуючих РЕЗ, небажаними випромінюваннями іх
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передавачів та властивостями приймачів приймати випромінювання, що
відрізняються по частоті від робочих частот РЕЗ. В результаті цього
обмежуються можливості сумісного, одночасного та незалежного один від
іншого функціонування РЕЗ. Зростання чисельності традиційних РЕЗ та
виникнення нових радіослужб різного призначення (стільникових,
транкингових, мережевих та ін.), що відбувається за останні десятиріччя,
призводить до різкого ускладнення електромагнітної обстановки.
В даній роботі розглядаються питання формування групової оцінки
електромагнітної сумісності (ЕМС) наземних РЕЗ зв’язку та передачі
інформації в інтересах створення інформаційної системи радіочастотного
моніторингу в межах угруповань військ (сил). Ефективність роботи
інформаційної системи радіочастотного моніторингу визначається її
швидкодією та точністю, які залежать від складності моделей, що
використовуються при розрахунках, оскільки оцінці підлягають взаємний
вплив тисяч РЕЗ, які функціонують в межах одного угруповання військ (сил).
Отримані результати застосування методики формування групової
оцінки ЕМС є інтуїтивно зрозумілими, що дозволяє стверджувати про
адекватність методичного апарату, покладеного в основу методики.
Розроблена методика формування групової оцінки ЕМС дозволяє без
залучення суттєвих обчислювальних ресурсів отримувати адекватні
результати для угруповань РЕЗ зв’язку та передачі інформації тактичної
ланки управління при наявності мінімальної апріорної інформації про
угруповання РЕЗ: основні ТТХ РЕЗ (потужність, робочий діапазон частот,
ширина смуги каналу, рівні побічних та позасмугових випромінювань) та їх
координати (або райони розгортання радіоелектронних об’єктів).
Розроблена методика формування групової оцінки ЕМС забезпечує
можливість моделювання процесу роботи угруповання РЕЗ із заданими ТТХ в
складних умовах взаємного впливу РЕЗ, що, по-перше, дозволяє економити
значні матеріально-технічні ресурси при попередньому дослідженні питань
забезпечення необхідного рівня ЕМС в угрупованнях військ (сил), а по-друге,
дозволяє обґрунтовувати вимоги до РЕЗ, що розробляються, стосовно питань
забезпечення ЕМС при їх сумісному застосуванні в межах певного
угруповання військ (сил).
Зібін С.Д.,
Попов А.О., к.т.н.
Твердохлібов В.В., к.т.н.,с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА ПЕРЕДАЧІ
ІНФОРМАЦІЇ

Захист радіоелектронних засобів (РЕЗ) зв'язку та передачі інформації
від завад представляє одну з найважливіших проблем, що виникають як при
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їхній розробці, так і при їхній експлуатації. Необхідність вирішення даного
завдання обумовлена, з одного боку, постійним ростом рівня взаємних
перешкод між РЕЗ у рамках створюваних угруповань військ (сил), а з іншого
боку, пов'язана зі швидким розвитком засобів радіоелектронної протидії.
Проблема підвищення завадозахищеності РЕЗ є досить актуальною й дотепер
не знайшла свого розв'язання в РЕЗ, що стоять на озброєнні.
Суттєве збільшення пропускної здатності систем передачі інформації
можливо за рахунок безпосереднього збільшення ширини смуги каналу без
обов'язкового збільшення значення несучої частоти.
Тому при створенні багатоадресних систем передачі інформації для
вирішення завдань забезпечення необхідної пропускної здатності та зниження
спектральної щільності потужності сигналу, а разом з тим, і підвищення
перешкодозахищеності, знайшли застосування методи розширеного спектра.
Для реалізації методу розширеного спектра з урахуванням вимог
електромагнітної сумісності при розробці багатоадресної системи передачі
інформації доцільно вибрати систему з кодовим розподілом каналів на основі
прямої послідовності з М-арною частотною маніпуляцією з безперервною
фазою та квадратурною фазовою маніпуляцією DS-CDMA-СР-MFSK-QPSK
(Direct Sequence Code Division Multiple Access with Continuous Phase M-ary
Frequency Shift Keying and Quadrature Phase-Shift Keying).
Перспективний напрямок підвищення завадозахищеності сучасних
РЕЗ зв'язку та передачі інформації заснований на використанні
широкосмугових сигналів, а також на динамічному використанні
радіочастотного спектра.
Необхідний ступінь завадозахищеності досягається за рахунок
забезпечення скритності роботи РЕЗ, а також за рахунок відповідних
складностей в організації їх радіоелектронного подавлення сучасними
засобами протидії.
Розглянуті технології побудови сучасних РЕЗ із високою
завадозахищеністю можуть бути використані при розробці перспективних
АСУ й багатоадресних систем зв'язку і передачі інформації.
Зібін С.Д.,
Попов А.О., к.т.н.,
Твердохлібов В.В., к.т.н.,с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ПРИЙМАЧІВ СИГНАЛІВ
СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Проблеми підвищення завадозахищеності і завадостійкості є дуже
гострими і досі не знайшли свого вирішення в більшості прикладних задач,
наприклад, пов’язаних із розробкою терміналів глобальних супутникових
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радіонавігаційних систем (СРНС) військового призначення. Вказані проблеми
обумовлені швидким та ефективним розвитком систем та засобів
радіоелектронного подавлення (РЕП), різким зростанням рівня взаємних
завад внаслідок збільшення загальної кількості радіоелектронних засобів
(РЕЗ), що використовуються в різних сферах людської діяльності, а також
збільшенням рівня завад індустріального походження. З аналізу зразків
засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) РФ випливає, що для вирішення
завдань з РЕП наземних терміналів СРНС військового призначення можуть
залучатись багатофункціональні засоби та комплекси РЕБ із значним
енергетичним потенціалом, а також малогабаритні малопотужні засоби РЕБ
наземного та повітряного базування, спеціально створені для РЕП терміналів
СРНС.
Мета роботи полягає, по-перше, в оцінці необхідного рівня
радіоелектронного захисту радіоелектронних засобів СРНС з урахуванням
можливого радіоелектронного подавлення з боку противника, а по-друге, в
обґрунтуванні шляхів забезпечення ефективності роботи РЕЗ СРНС в умовах
впливу завад.
При визначенні технічних вимог стосовно радіоелектронного захисту
до терміналів СРНС військового призначення, що застосовуються в тактичній
ланці управління для забезпечення застосування наземних платформ
озброєння та військової техніки, достатньо забезпечити коефіцієнт
подавлення завадових сигналів на 86 дБ.
Наведені в роботі співвідношення визначають модель функціонування
завадозахищеного приймача сигналів СРНС в умовах впливу активних завад,
яку можна застосовувати для оцінки ефективності його функціонування в
складних умовах радіоелектронного подавлення для різних видів антенних
решіток.
Симуляція функціонування завадозахищеного приймача сигналів СРНС
в умовах впливу активних завад на основі адаптивного алгоритму, що
забезпечує захист від потужних спеціально створюваних завад, заснованого
на методі рекурентної інверсії оцінки кореляційної матриці, дає підстави
стверджувати, що необхідний коефіцієнт подавлення може бути досягнутий
при застосуванні кругової 25-елементної антенної решітки.
Зібін С.Д.,
Попов А.О., к.т.н.,
Твердохлібов В.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАВАДОЗАХИЩЕНОГО КОМПЛЕКСУ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ ОБ’ЄКТІВ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ

Швидкі темпи поширення радіоелектронних засобів (РЕЗ) у всіх сферах
людської діяльності й триваючий технічний прогрес в галузі створення
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засобів передачі інформації, що функціонують на принципі колективного
використання окремих ділянок діапазону частот і застосування сигналів зі
складними видами дискретної модуляції, приводять до істотного ускладнення
радіоелектронної обстановки з великим завантаженням робочих діапазонів
частот і високою динамікою її зміни в просторі та часі. У цих умовах
ефективність завдань пошуку, спостереження та визначення координат, які
здійснюються з метою радіочастотного моніторингу функціонування об’єктів
розвідки, залежить від часу, необхідного для виявлення ДРВ, точності
визначення координат ДРВ, так і від ступеню завадостійкості приймальної
системи, що обумовлює необхідність постійного вдосконалювання
швидкодіючих засобів та комплексів радіоелектронної розвідки (РЕР).
Найбільш важливими принципами побудови сучасних засобів і
комплексів РЕР є використання цифрової обробки сигналів, застосування
багатоканальних антенних систем (як правило, на основі антенних решіток) і
багатоканальних радіоприймальних систем (РПС), що при прийнятній
вартості апаратури, обумовленої головним чином кількістю каналів РПС,
забезпечує в широкому діапазоні частот високі чутливість РПС та точність
визначення координат, однак, приводить до погіршення швидкодії комплексів
РЕР.
Метою роботи є, по-перше, узагальнення основних тактико-технічних
характеристик сучасних зразків РЕР у класі наземних комплексів РЕР
об’єктів тактичної ланки управління, по-друге, виявлення основних напрямків
та тенденцій їх розвитку, а також вирішення завдання синтезу структури
наземного завадозахищеного комплексу РЕР об’єктів тактичної ланки
управління.
Робочими алгоритмами комплексу передбачено використання відомих
методів: множинної класифікації сигналів (multiple signal classification
(MUSIC)) для швидкого визначення напрямку на ДРВ в умовах завад низької
та середньої інтенсивності; мінімальної дисперсії при лінійному обмеженні
(linear constraint minimum variance (LCMV)) для організації повільного
пошуку сигналів ДРВ в умовах завад сильної інтенсивності; рекурентної
інверсії оцінки кореляційної матриці (recursive method of forming inverse
covariance matrix) при спостереженні за динамічно рухливими ДРВ;
мінімальної норми (minimum-norm (MN)) для розрізнення сигналів ДРВ по
частоті та визначення їх робочих частот; перетворення простору параметрів
сигналів ДРВ у простір розвідувальних ознак радіоелектронних об’єктів для
визначення поточної тактичної ситуації та угруповання військ противника в
тактичній глибині.
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Зібін С.Д.,
Попов А.О., к.т.н.,
Твердохлібов В.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РОЗВИТОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І КОМПЛЕКСІВ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
З початком ХХІ століття відстежується тенденція розвитку
багатофункціональних засобів і комплексів радіоелектронної боротьби
(БФ З і К РЕБ) для забезпечення мобільних дій сухопутних військ з
інтеграцією декількох функціоналів, які раніше жодним чином не
поєднувались, наприклад, радіоелектронного подавлення з радіоелектронним
захистом від ураження радіокерованими боєприпасами та засобами з оптикоелектронною системою управління (комплекс РЕБ «Инфауна», РФ), або
радіоелектронного подавлення з радіо- та радіотехнічним контролем, а також
з імітацією роботи РЕЗ (комплекс РЕБ «Леер-2», РФ), або радіоелектронного
подавлення різних за функціональним призначенням РЕЗ, таких, наприклад,
як РЕЗ систем супутникового зв’язку, РЕЗ супутникових радіонавігаційних
систем (СРНС), РЕЗ стільникового та транкингового зв’язку (комплекс РЕБ
«Діабазол», РФ), при цьому переважна більшість з БФ З і К РЕБ має
можливість ефективно вирішувати завдання боротьби з безпілотними
авіаційними комплексами
(БпАК),
а
деякі
мають можливість
дезорганізовувати управління ударними роботизованими комплексами
наземного базування (комплекс РЕБ «Репеллент», РФ).
В сучасних БФ З і К РЕБ проявляється тенденція розширення робочого
діапазону частот (до 10…14 ГГц) та підвищення енергетичного потенціалу.
Враховуючи світові тенденції стосовно розробки та виробництва
БФ З і К РЕБ, доцільно передбачити відповідні заходи НДДКР щодо розробки
мобільного
багатофункціонального
автоматизованого
комплексу
радіоперешкод для забезпечення мобільних дій та спеціальних операцій на
транспортній базі бойової броньованої машини з робочим діапазоном частот
30…14000 МГц з можливістю радіоелектронного подавлення: 1) засобів УКХ
радіозв'язку і приймальних пристроїв станцій транкингового рухомого
радіозв'язку в діапазоні частот 30…1000 МГц; 2) мобільних наземних станцій
(абонентських терміналів) систем супутникового зв'язку діапазонів L, S, C, X,
Ku; 3) навігаційної апаратури супутникових радіонавігаційних систем
«NAVSTAR» та «ГЛОНАСС»; 4) приймальних пристроїв систем
стільникового зв'язку 1-го, 2-го, 3-го та 4-го поколінь; 5) каналів передачі
інформації зі стандартами Wi-Fi та WiMAX 6) каналів передачі інформації з
сучасними видами модуляції, в тому числі, для боротьби з БпАК та ударними
роботизованими комплексами наземного базування; 7) радіокерованих
боєприпасів.
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Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РОЗРОБКА МАЛОГАБАРИТНИХ КОМПЛЕКСІВ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
За останні роки застосування безпілотної авіації зайняло перші позиції
в багатьох ЗС передових держав світу. Провідні фахівці вважають, що
безпілотна авіація на сучасному етапі розвитку воєнного мистецтва здатна
вирішувати значний перелік завдань у тому числі постановку завад засобам
зв’язку тактичної ланки управління. Безпілотні літальні апарати (БЛА),
оснащені малогабаритними комплексами радіоелектронної боротьби (РЕБ)
повітряного базування, які нещодавно були екзотикою, широко
застосовуються у збройних конфліктах сучасності. Доцільність застосування
малогабаритних комплексів РЕБ повітряного базування на БЛА обумовлена,
по-перше, уникненням значних енергетичних витрат при придушенні лінії
зв’язку; по-друге, значними труднощями організації радіоелектронного
подавлення в умовах складного рельєфу місцевості; по-третє, впровадженням
противником новітніх технологій в системах передачі інформації.
Найбільш важливими принципами побудови сучасних малогабаритних
комплексів РЕБ повітряного базування на основі БЛА є: застосування
багатоканальних,
широкосмугових
антенних
систем;
застосування
широкосмугових передавальних пристроїв; застосування багатоканальних
радіоприймальних пристроїв з використанням цифрової обробки сигналів.
Метою роботи є, по-перше, узагальнення основних тактико-технічних
характеристик сучасних зразків БЛА, які оснащені малогабаритними
комплексами РЕБ, по-друге, виявлення основних напрямків та тенденцій їх
розвитку,
по-третє
створення
просторово-енергетичних
моделей
функціонування зразків малогабаритних комплексів РЕБ на БЛА, за
допомогою яких можна обґрунтовувати основні технічні вимоги до них.
В результаті виконаних розрахунків на основі розроблених просторовоенергетичних моделей функціонування зразків малогабаритних комплексів
РЕБ на БЛА, обрано оптимальні варіанти побудови антенних систем у вигляді
широкосмугових кільцевих антенних решіток на елементах Вівальді із
конусоподібною діаграмою спрямованості шириною 120°, обґрунтовано
основні вимоги до комплектів передавачів завад, включаючи оптимальні
частотно-часові структури та параметри завадових сигналів, а також
обґрунтовано основні варіанти бойового застосування малогабаритних
комплексів РЕБ на БЛА.
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ТОВ «ВІАКОН УКРАЇНА»
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗБІРНИХ
МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ, МОДУЛЬНИХ
ГАБІОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, А ТАКОЖ ІНШИХ СУЧАСНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК
1.
Збірні металеві гофровані конструкції (ЗМГК) – це природна
геотехнічна конструкція, яка разом із навколишнім насипом утворює
сполучену конструкцію і сприймає діюче на неї навантаження. ЗМГК основна
альтернатива залізобетонним конструкціям при будівництві штучних споруд
у різних сферах.
Міцність металевих гофрованих конструкцій забезпечується взаємодією
гофрованих конструкцій з гарно ущільненим навколо нього грунтом. При
однакових навантаженнях металеві конструкції менш чутливі до пластичних
деформацій, що недопустимо для залізобетонних конструкцій.
ЗМГК складаються із окремих елементів – гофрованих листів, вигнутих
під заданим радіусом і з’єднаних між собою в подовжньому (подовш осі
конструкції) і поперечному (кільцевому) напрямку за допомогою
високоміцних бовтів. ЗМГК мають антикорозійний захист (гарячо-цинкове
покриття 85-90 мікрон).
Перевагами ЗМГК є: - великий вибір профілів конструкції; - зменшені
трудовитрати при монтажі; - пружність, що дозволяє конструкції робити
перерозподіл напруги в залежності від зовнішнього навантаження; стійкість
до зовнішніх дій; - довговічність, не менше 100 років; - простота і швидкість
будівництва; - зручність і економічність транспортування; - економічність
при експлуатуванні, витрати зведені до мінімуму; - під замкнуті споруди із
ЗМГК непотрібно будувати фундаменти; - низька вартість споруд із ЗМГК,
від 15 до 40 відсотків економії у порівнянні із залізобетонними.
Історія використання ЗМГК у військовій сфері розпочалась з
патентування канадським інженером Пітером Норманом Ніссеном в 1916 році
і виробництва під час Першої світової війни легких, збірних, споруд, а саме
мобільних казарм із гофрованої сталі, яких до кінця цієї війни було
виготовлено більше 100 000 одиниць. Під час Другої світової війни, Велика
Британія для захисту населення від бомбардувань спорудила більше 2
мільйонів укрить даного типу.
У даний час арміями країн членів НАТО широко використовуються
споруди із ЗМГК, із яких побудовані підземні сховища, командні пункти,
госпіталя, ангари для техніки, склади боєприпасів та навіть бункери для
президента США будувалися із застосуванням даних виробів і це далеко не
повний перелік застосування ЗМГК.
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Практичним прикладом застосування ЗМГК в Україні у військовій сфері
є укриття із гофрованої сталі (УГС), яке розробило ТОВ «ВІАКОН
УКРАЇНА». У 2017 році було проведено успішні державні випробування
даної споруди. УГС може використовуватись в якості житла для
військовослужбовців, штабу, медичного пункту, складу і. т.д. Залежно від
цільового призначення УГС може мати різну комплектацію.
2.
Іншим виробом, який успішно використовується як інженерна
споруда в оборонній сфері є модульні габіонні конструкції.
Габіонно-захисні споруди вперше згадувалися як «плетені кошики» з
ґрунтовим наповненням. Цей тип найпростіших укріплень використовувався
під час російсько-турецьких війн, наполеонівських воєн і багатьох інших.
Плетені кошики мали ряд переваг перед іншими видами укріплень - мала
вага, низька ціна і висока мобільність. При зміні лінії фронту кошики
звільнялись від ґрунту і перевозились в інше місце.
В 2014-2015 р. ТОВ «ВІАКОН УКРАЇНА» було розроблено легку
фортифікаційну споруду типу «габіон». Проведено державні випробування,
поставлено даний виріб на озброєння Збройних Сил України та запущене
серійне виробництво. З 2014 р. в ЗС України було поставлено близько 60 км
даних споруд. Модульний фортифікаційний складний габіон має просту
конструкцію, низьку вагу, швидко монтується, захищає від стрілецької зброї
та осколків. Використовується для обладнання блок-постів, командних
пунктів, передових позицій і т.д.
3.
Дещо новим для використання інженерного забезпечення військ
може бути застосування геосинтетичних матеріалів, для розділення несущих
основ і армування. Як приклад армування основ за допомогою георешіток.
За допомогою сучасних матеріалів можливо збільшувати несущу
здатність слабких основ, влаштовувати проїзди, логістичні майданчики,
стоянки для техніки, склади, тимчасові дороги в найкоротші терміни, без
використання бетону, який збільшує терміни та вартість будівництва.
Використання георешіток дає можливість влаштовувати земляні
загородження (підпірні стінки будь-якого кута нахилу, шумозахисні екрани,
інженерні загородження), як приклад для облаштування протитанкових
земляних загороджень. Підпірні стінки мають високу стійкість до зовнішніх
впливів, можуть мати значну висоту, виконувати різні функції. Перевагами їх
застосування є: - більша крутизна (до 90%); - підвищена стійкість;
- економічність, оскільки є можливість використання місцевого матеріалу;
- економія в часі, оскільки немає потреби для усадки насипі.
Також ТОВ «ВІАКОН УКРАЇНА» була розроблена технологія, що
дозволяє утримувати стінки окопів, траншей і т.д. у вертикальному стані і
запобігати їхньому руйнуванню. Стінки утримуються за допомогою
прижимних кілків, геотекстилю та сітки, що економить деревину в умовах її
дефіциту на сході України.
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Інститут електроніки та зв’язку НАНУ
ЗАВАДОСТІЙКИЙ РАДІОКАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ ТЕРАГЕРЦОВОГО
ДІАПАЗОНУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ НАДВИСОКОШВИДКІСНИХ ДАНИХ
ТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
В останні роки тенденція використання мілі- та субміліметрового
(терагерцового) діапазонів набирає стійкий характер. Зокрема, сучасні
протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети потребують застосування
завадостійкого
бездротового
каналу
зв’язку
для
передачі
надвисокошвидкісних даних по радіоканалу терагерцового діапазону із
гігабітною пропускною здатністю (передача телеметричних даних та
зображень цілей в реальному часі) та дистанційного управління спеціальними
об’єктами із зоною обслуговування в радіусі до декількох кілометрів в умовах
радіоелектронних завад високої інтенсивності.
Виконання проекту «Завадостійкий безпровідний канал зв’язку
терагерцового діапазону для передачі надвисокошвидкісних даних та
дистанційного управління спеціальними об’єктами» є доцільним та
сприятиме розробці і створенню нових засобів зв’язку перспективного
озброєння та військової техніки.
У зв’язку зі зростанням обсягу телекомунікаційних систем, що
використовують електромагнітні випромінювання різних освоєних
радіочастотних діапазонів, виникають серйозні проблеми. З одного боку, вже
не вистачає радіочастотного ресурсу для введення в дію нових засобів
телекомунікацій, а з другого боку зростає і поступово наближується до
критичного рівень електромагнітного випромінювання, і це шкодить
здоров’ю людей.
Таким чином, існує необхідність в нових телекомунікаційних
технологіях та системах, які б дозволяли нарощувати об’єми інформації, що
передається, і робили б це на екологічно безпечному рівні. Таким вимогам
можуть задовольнити терагерцові
технології і створені на їх основі
телекомунікаційні системи широкосмугового радіодоступу із гігабітною
пропускною здатністю для організації надвисокошвидкісних (одиниці Гбіт/с і
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більше) телекомунікаційних мереж та безпроводової передачі телевізійних
програм високої (HDTV) та надвисокої (UHDTV) чіткості, які потребують
цифрових каналів до 6 Гбіт/с. Такі вимоги ставляться і перед мережею
доступу до магістрального Інтернет-каналу із високою інформаційною
швидкістю.
Розробка ґрунтується на нових наукових ідеях, дослідження яких на
даний час є особливо актуальним для створення вперше в Україні та
подальшого розвитку систем бездротового широкосмугового доступу
перспективних мереж 4G та 5G із використанням радіоканалів терагерцового
діапазону із гігабітною пропускною здатністю. В ході проведених досліджень
була вирішена задача створення безпроводового каналу зв’язку в
терагерцовому частотному діапазоні з високою (більше 1 Гбіт/с) швидкістю
передачі даних при високій спектральній ефективності використання
радіочастотного каналу, а також забезпечення ефективної роботи в умовах
непрямої видимості. Поставлена задача вирішується використанням в каналі
передачі даних технології згідно з стандартом 802.11n, а також
використанням модуляції OFDM, що передбачено стандартом і забезпечує
прийнятну якість функціонування в умовах впливу луна-сигналів, тобто в
умовах непрямої видимості (в каналах моделі Райса). Крім того, застосування
модуляції піднесучих 64-КАМ, забезпечує досить високу спектральну
ефективність використання радіочастотного каналу, тобто високу швидкість в
каналі передачі при зниженні величини використовуваної смуги радіочастот
радіочастотного ресурсу. Також, використання каскадного кодування –
внутрішнього коду LDPC та зовнішнього коду БЧХ, дозволить максимально
наблизитися до межі Шенона.
Запропонований авторами канал зв’язку в терагерцовому діапазоні з
пропускною здатністю більше 1 Гбіт/с
складається із приймальнопередавальних станцій, що містять приймальні та передавальні антени,
лінійні тракти та блоки обробки сигналів. Крім цього, як блок обробки даних
використовується спеціально створений формувач групового потоку з багато
частотною
модуляцією OFDM. Також розроблена структурна схема
безпроводової мережі в терагерцовому діапазоні з пропускною здатністю
більше 1 Гбіт/с в одному секторі та досліджені характеристики її приймальнопередавального тракту.
Тому поданий авторами на конкурс для державного стимулювання
створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових
зразків інноваваційний проект «Завадостійкий безпроводовий канал зв’язку
терагерцового
діапазону для передачі надвисокошвидкісних даних та
дистанційного
управління
спеціальними
об’єктами»
розробка
безпроводового каналу зв’язку в терагерцовому частотному діапазону, який
може ефективно використовуватись для побудови опорних мереж backhaul
нового покоління для безпроводових телекомунікаційних систем, включаючи
засоби для надвисокошвидкісних мереж, а також для забезпечення
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функціонування дистанційного управління спеціальними об’єктами, є
актуальним і доцільним та сприятиме розробці і створенню нових засобів
зв’язку перспективного озброєння та військової техніки..
Вона може бути використана в надвисокошвидкісних розподільчих
безпроводових телекомунікаційних (наприклад, мережах мобільного зв’язку
нового покоління вітчизняних операторів телекомунікаційного ринку). Також
розробка може бути використана
для організації безпроводового
завадостійкого каналу зв'язку з передачі надвисокошвидкісних даних по
радіолініям терагерцового діапазону із гігабітною пропускною здатністю та
дистанційного управління спеціальними об’єктами (переносними ракетними
комплексами, протитанковими керованими ракетами, БПЛА і т.п.) в умовах
радіоелектронних завад високої інтенсивності.
Потенціальними замовниками таких систем є провайдери та оператори
телекомунікацій, підприємства Концерну радіомовлення, радіозв’язку та
телебачення при створенні нового покоління телекомунікаційних систем,
підрозділи силових та спеціальних структур України (Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Державна служби України з надзвичайних
ситуацій, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки
України).
Іщенко О.В., к.т.н., доц.,
Будаш Ю.О., д.т.н., доц.,
Плаван В.П., д.т.н., проф.,
Резанова Н.М., к.т.н., с.н.с.
Київський національний університет технологій та дизайну
МІКРОФІБРИЛЯРНІ ВОЛОКНИСТІ МАТЕРІАЛИ З
АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ МЕДИЧНОГО ТА
ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Одним із пріоритетних напрямків одержання матеріалів з
антимікробними властивостями є модифікація волокон з мікрофібрилярною
структурою, які використовують для виготовлення
засобів первинної
медичної допомоги, гігієнічних виробів та фільтрів для очистки питної води.
Підвищені вимоги до властивостей тонковолокнистих полімерних матеріалів
та розширення галузей застосування обумовили пошук шляхів їх модифікації.
На сьогодні надтонкі волокна формують різними методами: аеродинамічним,
переробкою розплавів сумішей полімерів та електроформуванням. Введення
в структуру мікрофібрил функціональних речовин дозволяє ефективно
вирішувати проблеми підвищення міцності, пружності, надання
негорючості, електричних, магнітних, оптичних, сорбційних, антимікробних
властивостей тощо.
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Так, переробкою полімерної суміші, наповненої срібловмісними
наночастинками одержані нові тонковолокнисті прецизійні фільтрувальні
матеріали та комплексні нитки із нанонаповнених поліпропіленових
мікроволокон.
Розроблені фільтрувальні матеріали характеризуються високою
ефективністю фільтрації та бактерицидними властивостями і можуть
застосовуватися для очистки питної води в побуті, а також при створені
мобільних установок для очистки та знезараження води з природних водойм.
Методом електроформування отримані неткані волокнисті матеріали з
антисептичними властивостями з суміші водорозчинних полімерів з
додаванням крохмалю та комплексу полівінілпірролідону з йодом або
декасану.
Розроблені комплексні нитки із нанонаповнених поліпропіленових
мікроволокон і неткані волокнисті матеріали, отримані методом
електроформування, можуть бути використані для створення нових виробів
медичного та побутового призначення.
Волокнисті матеріали з мікрофібрилярною структурою зберігають усі
позитивні властивості, притаманні виробам із синтетичних волокон: міцність,
високі формо- та зносостійкість. При цьому, через дуже малий діаметр
окремих філаментів, в серветках із них може утворюватися безліч повітряних
пустот. Завдяки їм відбувається вільний обмін повітря між шкірою і
зовнішнім середовищем, а такі матеріали мають високі гігієнічні властивості.
Вітчизняні мікрофібрилярні волокнисті матеріали з антимікробними
властивостями дозволять забезпечити військовослужбовців чистою питною
водою і засобами первинної допомоги у польових умовах.
Калюжний М.М., к.т.н., проф.,
Ніколаєв І.М., к.т.н., с.н.с.,
Прохоров В.П., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Прохоров О.В., д.т.н., проф.
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ"
ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ СТАНІВ
РАДІОВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ
ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Впровадження інтелектуальних експертних систем можливо з
урахуванням реальних потреб за рішенням завдань прийняття рішень, в тому
числі задач розпізнавання різних об'єктів і станів, і підвищення рівня
інтелектуалізації існуючих інформаційно-керуючих систем різного рівня і
призначення, можливостей інтеграції компонент інтелектуального аналізу і
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логічного
висновку
в
будь-яку
існуючу
або
проектовану
інформаційноаналітичну систему.
Необхідність у вдосконаленні та розвитку технологій прийняття рішень
в інформаційно-аналітичних системах, в процесі моделювання і аналізу
результатів
в
системі
комплексного
розпізнавання
(СКР)
радіовипромінювальних об'єктів (РВО) і їх станів обумовлюється
безперервним зростанням складності об'єктів і процесів розпізнавання з
одночасним скороченням часу на аналіз проблемної ситуації, прогнозування
ситуацій, оцінку наслідків прийнятих рішень. Цей процес вимагає багато часу
і високої кваліфікації для того, щоб точно і об'єктивно оцінити обстановку.
Аналіз світового досвіду показує, що при автоматизації процесу прийняття
рішень найбільш перспективним є використання інформаційних систем,
заснованих на знаннях, формалізуються в рамках технологій штучного
інтелекту і досвід висококваліфікованих фахівців, яку накопичує в базах
знань експертних систем.
Метою даного дослідження є розробка експертної системи
розпізнавання станів (ЕСРС) РВО, яка забезпечить: підвищення ступеня
інтелектуалізації існуючих інформаційних СКР РВО по їх розпізнаних
радіоелектронним засобам і результатами обробки даних існуючими
статистичними методами; процес адаптації до змін завдань і цілей
функціонування; накопичення і повторне використання знань при виконанні
завдань в процесі моделювання в СКР РВО.
Інтелектуальна ЕСРС РВО за даними моніторингу створюється з
використанням інструментального середовища розробки, яка представляє
собою зручну у використанні платформу , що забезпечує підтримку всіх
етапів по створенню інтелектуальних систем різного призначення на основі
баз знань і їх адаптації для вирішення прикладних завдань в будь-яких
предметних областях.
Інструментальне середовище створення ЕСРС забезпечує наповнення,
коригування та поповнення бази знань інтелектуальної системи в процесі її
еволюційного розвитку. ЕСРС забезпечує режими: автоматичний для
формування рішень з розпізнавання станів РВО і рекомендацій в процесі
моделювання; пояснення отриманих результатів; діалоговий питальновідповідний (природною мовою) та інші. В процесі моделювання в СКР РВО
використовується автоматичний режим. При аналізі результатів моделювання
може використовуватися питально-відповідний режим спільно з режимом
пояснення результатів, як найбільш ефективний з мінімальними часовими
витратами.
База знань (БЗ) - включає в себе базу правил або аксіом і базу запитань і
призначена для формалізованого опису логічних задач на простій внутрішній
мові опису експертних знань. В основу формалізації задач предметної області
системи покладено логічне числення предикатів першого порядку. Модуль
логічного висновку є центральним елементом ядра програмного комплексу.
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Він призначений для логічного висновку на основі модифікованого методу
резолюцій, наслідків (відповідей) з системи правил (аксіом), які знаходяться в
БЗ.
Гнучка відкрита структура середовища дозволяє розширювати
функціональні можливості системи і коло завдань, що вирішуються в процесі
її експлуатації, а також постійно підвищує точність аналізу, планування,
організації, координації та контролю прийнятих рішень за рахунок
використання накопиченого в БЗ досвіду. Наявність досить повних моделей
знань в конкретній предметній області, наприклад в ЕСРС РВО, забезпечує
діагностику і прогноз їх поведінки з високим ступенем достовірності. На
підставі цих правил і бази фактів в процесі логічного висновку формуються
результати розпізнавання можливих станів РВО.
Процес прийняття рішень в ЕСРС РВО здійснюється на основі аналізу
обстановки або ситуацій, які визначаються та пов'язані з параметрами РВО
доходу, різними моделями по первинним ознаками в СКР. На підставі цих
даних в процесі логічного висновку в ЕСРС формуються результати
розпізнавання можливих станів РВО.
Розробка ЕСРС РІО здійснена із застосуванням сучасних
інтелектуальних інформаційних технологій, що забезпечують збір, обробку
відображення різнорідної інформації, їх аналіз і вироблення рекомендацій
щодо її використання. Результати проведених досліджень і практичної
реалізації розробленої системи можуть бути використані при розробці
складних систем і засобів радіомоніторингу, оцінювання, контролю, і
прогнозування розвитку радіоелектронної-об'єктової обстановки. Реалізація
експертної системи розпізнавання станів радіовипромінювальних об'єктів на
практиці підтвердила її високу ефективність. Надалі вдосконалення ЕСРС
може йти по шляху створення універсальної системи розпізнавання об'єктів
будь-якої складності і фізичної природи, розпізнавання і прогнозування
динаміки розвитку ситуацій, об'єднання і обробки інформації від різнорідних
джерел.
Колос О.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ МІЦНОСТІ БЕТОНУ
Міцність бетону є основною його характеристикою, яка визначає
несучу здатність бетонних і залізобетонних конструкцій. Мірою міцності є
межа міцності – максимальне напруження при якому має місце руйнування
матеріалу. Міцність бетону визначають вимірюванням зусиль, що приводять
до руйнування спеціально виготовлених, а також вибурених або випиляних із
конструкцій зразків при навантаженні їх сталою швидкістю. Поряд з прямими
методами визначення міцності на зразках бетону застосовують різні методи
непрямого визначення його міцності безпосередньо у виробах або
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конструкціях без їх руйнування. Саме такі методи визначення міцності
бетону доцільно використовувати для контролю якості бетону встановлених
фортифікаціних споруд.
Міцність бетону при застосуванні неруйнівних методів визначають за
попередньо встановленими градуювальними залежностями між міцністю
зразків на стиск непрямими характеристиками міцності. Існують механічні та
фізичні неруйнівні методи.
Механічні методи базуються на кореляційних звя'зках між міцністю та
іншими механічними характеристиками бетону (твердістю, пружністю,
здатністю до пластичних деформацій та ін.), а також зусиллями, що
викликають його місцеві руйнування.
При фізичних методах застосовуються кореляційні звязки міцності
бетону зі швидкістю розповсюдження у ньому ультразвукових хвиль та
деякими іншими харакиеристиками (частотою коливань, інтенсивністю
гамма-опромінювання при проходженні крізь бетон та ін.) із фізичних на
практиці застосовується ультразвуковий метод.
Методи неруйнівного контролю бетону:
методи місцевих руйнувань (відрив зі сколюванням, сколювання
ребра, відрив стальних дисків);
методи ударної хвилі на бетон (ударний імпульс, пружний відскок,
пластична деформація);
ультразвукові методи.
Непрямими характеристиками міцності при застосуванні механічних
неруйнівних методів можуть бути:
значення відскоку бойка від поверхні бетону (або притиснутого до неї
ударника);
параметр ударного імпульсу (енергія удару);
розміри відбитку на бетоні (діаметр, глибина тощо) або
співвідношення діаметрів відбитків на бетоні і стандартному зразку при ударі
чи вдавлюванні індентора в поверхню бетону;
значення напруження, необхідного для місцевого руйнування бетону
на ребрі конструкції;
значення зусилля, необхідного для сколювання ділянки бетону на
ребрі конструкції;
значення зусилля місцевого руйнування бетону при вириванні з нього
анкерного пристрою.
Колос О.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГАБІОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Застосування габіонних конструкцій є одним із високоефективних і
універсальних способів не тільки укріплення укосів, посилення, стабілізації і
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захисту земляного полотна, яке знаходиться в експлуатації, підмостових
конусів, опор мостів, регуляційних дамб, берегових та інших споруд але
створення фортифікаційних споруд та укріплень.
Аналіз можливостей габіоннх конструкцій показав що вони в ряді
випадків є більш доцільними і економічно вигіднішими, ніж традиційні
захисні фортифікаційні споруди.
Основні переваги габіонних конструкцій.
Гнучкість. Габіонні споруди відносять до класу гнучких. Це значить, що
ці структури сприймають можливі опади ґрунту, реагуючи на це незначними
прогинами. При цьому сама габіонна структура не руйнується й споруда
продовжує виконувати своє основне функціональне призначення. Як правило,
подібні процеси відбуваються протягом часу консолідації й основним
фактором протистояння опадам є сітка, що сприймає основні навантаження.
Міцність і стійкість. По завершенні консолідації габіонна споруда
здобуває максимальну міцність і стійкість за рахунок природних процесів. Це
значить, що основні розрахункові навантаження вже не грають ніякої ролі.
Однак протягом часу консолідації габіонна споруда знаходиться під впливом
цих навантажень, отже, матеріал, з якого вона складається, повинен
відповідати вимогам міцності й стійкості. І габіонні конструкції відповідають
цим вимогам. Доказом цьому служать експериментальні й натурні
випробування.
Проникність. Пориста структура габіона надає споруді чудові дренажні
властивості. Висока проникність габіонних структур виключає можливість
виникнення одного з основних факторів нестабільності конструкцій гідростатичних навантажень. Виключений також розрив зв'язку ґрунтових і
поверхневих вод (у випадку берегоукріплювальних споруд). А отже,
практично немає процесів суфозії під підошвою таких споруд.
Тривалий термін служби. Багаторічний досвід застосування габіонів
дозволяє відносити ці конструкції до класу постійних, а не тимчасових.
Споруди з габіонів сприяють відновленню стану природної екологічної
рівноваги в зоні їхнього зведення, завдяки чому на споруди впливають
навантаження менші, чим ті, на які вони були розраховані спочатку. Таким
чином, ефективність габіонних конструкцій не зменшується, а зростає з
роками.
Економічність. Конструкції з габіонів більш економічні, ніж тверді або
напівтверді, конструкції які традиційно
застосовуються під час
фортифікайного обладнання місцевості.
Менша питома вартість одного погонного метра втраченого на
спорудження фортифікаційної споруди. Аналіз показує, що при застосуванні
габіонів економія засобів становить від 10 % до 50 %.
Менші витрати на експлуатацію й ремонт. Навіть коли по випадкових
причинах відбувається поломка дроту, накладення додаткового полотна сітки
може бути легко здійснено. При цьому міцність усієї споруджи не
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змінюється. Тому при можливих механічних ушкодженнях порушується
тільки одна або кілька осередків сітки. Основна частина споруди працює далі
без зменшення міцності.
Мінімальні обсяги робіт по підготовці фундаменту споруди. Необхідно
просте вирівнювання поверхні.
Не потрібні додаткові витрати на влаштування дренажних систем, тому
що габіони є проникними конструкціями.
Не викликають проблем кліматичні або сезонні умови, габіони можуть
бути встановлені як у сухому місці, так і у воді.
Екологічність. Завдяки тому, що габіонні конструкції не
перешкоджають зростанню рослинності і зливаються з навколишнім
середовищем, вони є природними будівельними блоками з хорошими
маскувальними властивостями.
Габіонні конструкції представляють собою природні будівельні блоки,
вони акумулюють у себе частинки ґрунту, сприяють росту рослинності, з
часом зливаються з природним ландшафтом.
Широке і науково обґрунтоване застосування габіонних конструкцій
стримувалось через відсутність в польовій фортифікації нормативнометодологічних основ і документів на проектування і улаштування цих
конструкцій, в яких були б відпрацьовані, систематизовані і сформульовані
технічні вимоги, конструктивні рішення, умови та область застосування
габіонових конструкцій.
Костина О.М., к.в.н, доц.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КІБЕРТЕХНОЛОГІЇ – РУШІЇ ТЕНДЕНЦІЙ
У СФЕРІ ОБОРОНИ
Першочергової та особливої уваги в сфері оборони провідні країни
світу приділяють штучному інтелекту, інформаційним, когнітивним,
робототехнічним та кібертехнологіям. При цьому, розвиток інформаційних та
кібертехнологій став рушієм таких тенденцій у воєнній справі:
1. Глобальна інформатизація та початок роботизації військових
формувань (у 2015 році Російська Федерація, а у 2016 році Велика Британія
(військові навчання НАТО Unmanned Warrior 2016 (“Безпілотний воїн”),
складова найбільших військових навчань Joint Warrior у Європі) провели
навчання з комплексним і масовим використанням бойових роботів та інших
інноваційних розробок, повітряного, наземного та морського базування, які
не потребують управління людиною) і створення високоінтегрованих систем
управління, які, в свою чергу, стають об’єктами кібернетичного впливу і
вимагають розвитку, відповідно до цього, форм і способів ведення
кібернетичного протиборства.
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2. Зростання інтенсивності конфліктів в інфомаційному та
кіберпросторі за участю спеціально для цього створених спеціалізованих
структур та формувань. Ведення терористичних дій через інфомаційний та
кіберпростори і безпосередньо в них.
3. Домінування більш розвинутих країн та ведення деструктивних дій
саме через інфомаційний та кіберпростори з одного боку та зростання
уразливості при зростанні високотехнологічності – з іншого.
4. Використання світових інформаційних мереж та електронних засобів
масової інформації для маніпулювання свідомістю як світової громади, так і
населення окремих країн.
5. Виділення
інформаційного
та
інформаційно-аналітичного
забезпечення в самостійний вид забезпечення військ (сил) і формування
відповідних структур для його здійснення.
6. Постійне зростання кількості комп’ютерних та електронних засобів,
що задіяні на етапах планування операцій і під час прийняття управлінських
рішень у ході бойових дій. Зростання ролі імітаційного моделювання при
плануванні операцій і в процесі ведення бойових дій. Подальша інтеграція
засобів штучного інтелекту в системи воєнного призначення.
7. Інтеграція на основі продуктів високих технологій систем розвідки,
управління та ураження від підрозділу (одиниці бойової техніки) до
командування всіх ланок управління. Мініатюризація комп’ютерних та
електронних засобів, їх використання практично в усіх зразках озброєння та
бойової техніки (від високоточної зброї до особистої зброї та спорядження).
Костина О.М., к.в.н, доц.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ КРАЇН НАТО
Досвід розвитку систем і засобів зв’язку в збройних силах країн НАТО
показує – визначені єдині шляхи їх розвитку з перспективою забезпечення
повної інтеграції військових та цивільних систем і засобів зв’язку. Так,
наприклад, об’єднана система зв’язку NICS (NATO Integrated Communications
System), що забезпечує процес функціонування органів управління і пунктів
управління вищої ланки збройних сил блоку НАТО, включає каналоутворюючі
системи супутникового, тропосферного, радіорелейного, проводового і
радіозв’язку НАТО, а також лінії зв’язку, які орендовані у цивільних відомств
країн – учасниць блоку. Система NICS сполучена з національними військовими
системами зв’язку стратегічної та оперативно-тактичної ланок управління
збройних сил країн НАТО.
Важливою тенденцією розвитку телекомунікаційних мереж спеціального
призначення країн НАТО є впровадження стандартів TACOMS POST-2000, які
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розглядаються як методологія інтелектуальних телекомунікацій, покликаних
забезпечити для НАТО можливість ведення коаліційних мережецентричних
операцій. Відповідну групу стандартів в ініціативному порядку розробляють
учені та промисловість 15 країн, зокрема Бельгії, Канади, Франції, Німеччини,
Італії, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Туреччини, Великобританії,
США, Польщі. Стандарти TACOMS POST-2000 засновані на підтримці
протоколів тактичного Інтернету (від Ipv4 до Ipv6) з використанням наземних,
повітряних і космічних ретрансляторів.
Серед основних переваг TACOMS POST-2000 є:
можливість передачі файлів, відео- й інших мультимедійних даних;
підтримка глобальної мобільності за рахунок абсолютної адресації всіх
користувачів в адресному просторі Ipv6;
більша ємність абонентських каналів, їх сумісність;
захищеність каналів передачі даних при високій швидкості трафіка
(до 1 Гбіт/с).
Проект із впровадження стандартів TACOMS POST-2000 спрямований на
реалізацію концепції приналежності бойових систем як інтеграції мереж
сенсорних засобів, мереж вузлів керування й ефекторів (вогневих комплексів).
Вони будуються на SDR-системах (програмно-визначаємих радіосистемах), і в
рамках індустріальної консультативної групи НАТО NIAG зараз вивчаються
можливості створення відповідної технічної бази SDR силами 10 країн НАТО.
Головна перевага технології SDR на даному етапі – можливість добитися
сумісності різнотипних пристроїв. Однак для реалізації всього потенціалу SDR
необхідно, щоб розробники чітко дотримувалися вимог стандартів НАТО щодо
конвертації вихідних програмних кодів у формат SCА (програмно-керуючих
систем передачі даних). Це стосується не тільки мови високого рівня, але й
програмування архітектури програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)
(наприклад, мовою VHDL), а також IP-блоків для ПЛІС сторонніх розробників.
SCA-правила виконання проекту SDR вимагають модульної побудови
програмного забезпечення, а також структурують модульні інтерфейси.

Коцюруба В.І., д.т.н., доц.,
Дачковський В.О., к.т.н.
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕВИБУХОВИХ ТА
КОМБІНОВАНИХ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ
В галузі воєнно-інженерної справи одним із найбільш складних
проблемних питань сьогодення є забезпечення обмеження маневреності
військ противника та прикриття загородженнями важливих об’єктів, що
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обороняються військами в районах ведення бойових дій. Забезпечення
прикриття військ та об’єктів досягається комплексним улаштуванням і
утримання інженерних загороджень. Одним із ефективних шляхів досягнення
мети виконання цих заходів досі залишається застосування невибухових
загороджень та комбінованих інженерних загороджень в умовах обмеження
застосування мінно-вибухових загороджень.
З бурхливим розвитком засобів подолання інженерних загороджень в
арміях провідних у військовому відношенні країн світу загострилося проблемне
питання щодо забезпечення достатньої ефективності прикриття важливих
об’єктів невибухових загороджень та комбінованих інженерних загороджень, що
знайшло своє відображення у стандартах країн блоку НАТО. В Україні питанню
забезпечення потрібного рівня ефективності таких загороджень приділяється
недостатньо уваги. Це пов’язано з тим, що основним типом загороджень досі
вважається мінно-вибухові загородження.
Отже, виникає потреба уточнення сукупності показників ефективності
інженерних загороджень таких видів як невибухові загородження та комбіновані
інженерні загородження.
В цілому для оцінювання ефективності невибухових загороджень та
комбінованих інженерних загороджень існує певна кількість показників та
критеріїв. При цьому, наголошується про потребу обґрунтування потрібних
часових, імовірнісних показників бойового функціонування невибухових
загороджень та комбінованих інженерних загороджень як системи, що
забезпечує зниження темпу наступу противника, сковування його дій та
приріст супутніх втрат противника за рахунок затримки на загородженнях.
У загальному підході система інженерних загороджень створюється з
метою сковування дій противника, зниження темпу його просування та
нанесення втрат інженерними боєприпасами. Додатковою складовою мети
системи інженерних загороджень є підвищення ефективності вогневих
засобів за рахунок затримки на загородженнях, переважно на невибухових
загородженнях та комбінованих інженерних загородженнях.
Ефектами, які використовуються під час планування системи
інженерних загороджень є: руйнування бойового порядку, поворот,
блокування, затримка.
Відповідно ефект руйнування спрямований на використання вогню і
ефекту загороджень, щоб примусити противника розділити свої формування,
порушити бойовий порядок, витратити час, змінити план, поспішно здійснити
розмінування та зірвати атаку. Ефект повороту спрямовує маневр противника
в бажаному напрямку. Ефект блокування об’єднує вогонь, що прикриває
загородження та загородження з метою зупинки противника вздовж шляхів
підходу або перешкоджає його проходженню через зону бойових дій. Ефект
затримання спрямований на планування вогню і загороджень для затримання
атакуючих у певній зоні, зазвичай в зоні бойових дій.
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Вказані ефекти складають основну відмінність планування системи
інженерних загороджень за стандартами НАТО у порівняння із класичним
пострадянським плануванням системи інженерних загороджень. Зокрема
планування системи інженерних загороджень за ефектами дозволяє досягти
більшої гнучкості та відповідності замислу загальновійськового командира на
бій у порівнянні із сталою системою транзитного мінування місцевості.
Аналіз показників ефективності елементів системи інженерних
загороджень показав, що основними показниками невибухових загороджень є
час затримки на загородженнях, імовірність супутнього ураження сил і
засобів противника та математичне очікуваного приросту отриманих
противником супутніх втрат за рахунок затримки на загородженнях. Для
комбінованих інженерних загороджень додатково ще два показника:
імовірність ураження сил і засобів противника та математичне очікування
отриманих противником втрат від підриву на мінах та інших вибухових
пристроях.
У загальному підході невибухові загородження можуть бути
протитанковими, протитранспортними, протипіхотними и змішаними. Такі
загородження перешкоджають руху, але не наносять втрат противнику. По
цій причині кожне з таких загороджень характеризується часом затримки на
загородженнях. Ця величина випадкова, вона залежить від багатьох факторів.
Завчасно не відомий її закон розподілу.
Якщо загородження прикривається вогнем (що повинно бути
правилом!), то воно характеризується ще однією характеристикою –
імовірністю супутнього ураження поодинокої цілі вогнем відповідних
вогневих засобів, що прикривають ці загородження.
Математичне очікуваного приросту отриманих противником супутніх
втрат за рахунок затримки на загородженнях може бути визначено за
допомогою методу динаміки середніх та представляє собою функцію від
ймовірності супутнього ураження та кількості танків (БМП, БТР), піхотинців,
що долають загородження.
До складу комбінованих інженерних загороджень входять вибухові,
мінно-вибухові та невибухові загородження. Вони можуть бути
протипіхотними, протитанковими, протитранспортними та змішаними.
Найпростішим різновидом комбінованих інженерних загороджень
є
протипіхотні, протитанкові та змішані смуги (зони) загороджень.
В якості показника ефективності таких загороджень додатково
приймається, як і для мінних полів, імовірність ураження поодинокої цілі.
Але, на відміну від мінних полів, виникають певні особливості. Насправді, на
мінному полі ціль уражається переважно за рахунок підриву на мінах, втрати
від вогню за час подолання мінного поля незначні і в деяких випадках ними
можна навіть нехтувати. У смузі (зоні) загороджень обстановка інша:
противник буде нести втрати не тільки від підриву на мінах (на мінних полях
і групах мін, що входять в поле загороджень), а й від вогню вогневих засобів
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оборони, так як невибухові загородження, що входять до складу смуги (зони)
загороджень, істотно збільшують час затримки противника на цих
загородженнях і, отже, істотно збільшують час ведення вогню вогневих
засобів оборони. По цій причині смуга (зона) загороджень (та взагалі будь-яке
комбіноване загородження) доцільно характеризувати імовірністю ураження
поодинокої цілі одночасно за рахунок вогню та підриву на мінах.
В більш складних комбінованих загородженнях, в яких поряд с мінновибуховими, дротяними, дерево-земляними та іншими перешкодами, можуть
бути застосовані електризовані та водні загородження, а також лісові завали
(звичайні або міновані), засобом ураження відповідних цілей, як і в смугах
(зонах) загороджень, залишаються міни та вогонь засобів оборони.
Бойова
ефективність
змішаного
комбінованого
інженерного
загородження оцінюється окремо для відповідних цілей. При цьому
загородження подвійного застосування (змішанні мінні поля, групи мін,
міновані протипіхотними мінами невибухові загородження тощо) можуть
враховуватись двічі, якщо вони можуть затримувати просування піхоти та
бойової техніки.
Таким чином урахування відповідних залежностей при плануванні
системи інженерних загороджень дозволить значно підвищити її ефективність
в цілому.
Кошлань О.А.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Волошин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Одним з найважливіших напрямків вирішення завдання удосконалення
процесу забезпечення геопросторовою інформацією систем управління
військами та зброєю є впровадження в практику управління Збройними
Силами України геоінформаційних систем (ГІС) військового призначення, що
представляють собою програмно-апаратні комплекси, призначені для збору,
обробки, зберігання, аналізу, моделювання та наочного відображення
геопросторової інформації, необхідної для підтримки прийняття рішень по
управлінню військами (силами) в мирний і воєнний час, а також створення
цифрових (електронних) карт і виконання військово-прикладних
(розрахункових) завдань, пов’язаних з оцінкою оперативно-тактичних
властивостей місцевості й плануванням застосування сил (засобів).
З цією метою в зазначеній доповіді запропоновано концептуальну
модель геоінформаційної системи спеціального призначення. Зазначена
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модель дозволяє поєднати в єдине ціле погляди дослідників щодо створення
та експлуатації геоінформаційних систем спеціального призначення. В ході
проведеного дослідження використовувалися класичні методи аналізу та
синтезу, методи декомпозиції, математичної статистики, моделювання,
складних технічних систем та інш. За результатами проведеного дослідження
отримано концептуальну модель геоінформаційної системи спеціального
призначення. Зазначена модель дозволяє об’єднати окремі теоретичні
дослідження, доповнити та удосконалити їх та вийти на новий науковий
рівень.
Зазначене дослідження може стати новим науковим підґрунтям при
розробці нових та удосконаленні існуючих геоінформаційних систем
спеціального призначення. Запропонована модель дозволяє описати
функціонування геоінформаційної системи спеціального призначення як в
цілому так і окремі її підсистеми.
Практична реалізація розглянутої вище концептуальної моделі ГІС
забезпечить надання споживачам геоінформаційних ресурсів всієї інформації,
необхідної для управління військами й зброєю. Відмінною рисою ГІС стане
диференційованість надання геопросторових даних для різних ланок
управління військами та системами озброєння. Інакше кажучи, той або інший
орган військового управління буде забезпечуватися тільки тим комплектом
геопросторових даних, що необхідний і достатній для рішення завдань за
призначенням.
Кубрак О.М., к.т.н., доц.
Дюков І.М.
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ ЗАСОБИ ОБРОБКИ РАДІОСИГНАЛІВ
ТА ФОРМУВАННЯ РАДІОПЕРЕШКОД
Як показує досвід останніх воєнних конфліктів та воєн, зокрема в Грузії,
Сирії та на сході України, ведення радіоелектронної боротьби стало
невід’ємною частиною бойових дій (операцій). Це зумовлено застосуванням
радіоелектронних засобів (РЕЗ) при виконанні завдань із розвідки та
управління в електромагнітному просторі.
З метою руйнування або введення хибних даних в радіоканали систем
добування інформації, управління військами та зброєю безперервно
удосконалюються засоби радіоелектронної боротьби для забезпечення
переваги в електромагнітному просторі.
В доповіді пропонується варіант реалізації цифрової адаптивної станції
радіоперешкод (СРП) шляхом застосування спеціальних обчислювальних
пристроїв та нових алгоритмів (програм) оцінювання параметрів
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радіосигналів з метою визначення пеленгів на джерела радіовипромінювання
(ДРВ), розпізнавання РЕЗ та формування квазіоптимальних радіоперешкод
для їх радіоелектронного подавлення.
На обговорення виноситься структурна схема цифрової адаптивної СРП
та принцип її функціонування.
Наводиться перелік алгоритмів обробки та оцінки параметрів
радіосигналів, радіопеленгування ДРВ та ідентифікації РЕЗ, прийняття
рішення, а також формування радіоперешкод. Пояснюється їх суть та
особливості практичної реалізації.
Кувшинов О.В., д.т.н
Прокопенко Є.М., к.т.н.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Шишацький А.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛУ НЕВІДОМОЇ ФОРМИ З
ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
Завдання виявлення сигналу актуальна в галузі радіолокації,
радіопеленгації, при побудові сучасних систем радіозв'язку. В даний час дана
задача вирішена в рамках статистичної теорії обробки сигналу. Але, з огляду
на сучасні тенденції розвитку галузі радіозв'язку, все частіше зустрічаються
завдання, де форма сигналу невідома. Тоді синтез класичного алгоритму
виявлення зустрічається з рядом труднощів. Подолати апріорне незнання
форми сигналу можливе за допомогою застосування нейронної мережі.
У ряді робіт наводилися нейронні мережі, що виступають як пристрої
виявлення сигналу на тлі білого гауссовского шуму. При цьому нерозкритими
залишилися деякі питання, По-перше, це обґрунтування вибору архітектури
нейронної мережі для вирішення кожного поставленого завдання.
У більшості робіт використовувалися такі нейронні мережі, як
багатошаровий персептрон або мережі з радіальними базисними функціями,
що є надлишковими. По-друге, це вибір навчальних реалізацій, за рахунок
яких навчалися мережі. Часто не вказується, чи було накладення шуму на
навчальні послідовності, а якщо шум був присутній, то яким було відношення
сигнал/шум. По-третє, можливість застосування розроблених мереж для
різних форм корисного сигналу.
У даній роботі запропоновано знаходжувач сигналу на базі одного
персептрону, обґрунтований вибір такої схеми, наведена інформація про
процес навчання і виконано порівняння ефективності роботи навченого
персептрону з класичним кореляційним методом виявлення сигналу на тлі
білого гауссовского шуму.
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Запропонована в роботі схема виявлення сигналу невідомої форми,
базується на нейронній мережі у вигляді персептрона. Схожість винесення
рішення персептроном і алгоритмом оптимального виявлення є основним
обґрунтуванням вибору архітектури нейронної мережі. Була зібрана модель
такої системи. Проводилося навчання різними формами сигналу, наведені
експериментальні графіки ймовірності повної помилки виявлення. Результати
моделювання порівнювалися з теоретичними розрахунками алгоритму
оптимального виявлення, що використовує критерій максимальної
правдоподібності. Відмічено основні особливості, такі як: необхідне
відношення сигнал/шум, що накладається на навчальні послідовності;
варіація результатів від навчання до навчання і початкові значення вагових
коефіцієнтів персептрону.
Лепіх Я.І., д.ф.-м.н., проф.,
Сантоній В.І.,
Янко В.В.,
Будіянська Л.М.,
Іванченко І.О.
Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН і НАН
України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
МАЛОГАБАРИТНИЙ ЛАЗЕРНИЙ РАДАР ОДНОКРАТНОЇ ДІЇ
В даній роботі розв’язується проблема підвищення точності вимірювань
координат і параметрів руху швидкісних об’єктів на малих відстанях з
використанням лазерного датчика оптимального алгоритму обробки сигналів
в умовах жорсткого дефіциту часу.
Створено наносекундний лазерний радар (ЛР), що проводить
високоточні вимірювання з високим просторовим дозволом.
До складу ЛР входить імпульсний лазерний випромінювач, здатний
формувати в інфрачервоному діапазоні світлові імпульси малої тривалості.
Для високоточної роботи в швидкісному режимі ЛР необхідно забезпечити
значний імпульсний струм на нелінійному навантаженні, в якості якого
виступає лазерний діод. У генераторі накачування лазерного випромінювача
використано принцип лавинного пробою. До складу апаратної реалізації
генератора увійшли наступні функціональні вузли: підвищувач напруги (з
п’яти вольт до ста двадцяти вольт), формувачі синхроімпульсу, ключовий
каскад, який за фронтом синхросигналу виробляє потужний наносекундний
імпульс
струму.
При
цьому,
реалізація
схеми
накачування
напівпровідникового лазерного випромінювача дозволяє сформувати
потужний імпульс.
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Для забезпечення прийому оптичних імпульсів наносекундної тривалості
розроблені схемні рішення з використанням швидкодіючих лавинних
фотодіодів. Підсилення амплітуди сигналу фото відповіді від поверхні цілі
забезпечено імпульсним підсилювачем.
Створена діаграма спрямованості оптичної системи ЛВ з можливістю її
корекції у просторі. Для формування заданої зони виявлення цілі у фокальній
площині передавального та приймального об’єктивів
розміщено
оптоволоконні світловоди з площадкою необхідної форми. Використання
світловодів дозволяє одержати підвищення імпульсної світлової потужності
за рахунок об’єднання випромінювання з декількох лазерних діодів.
На засаді проведених досліджень розроблено удосконалений фазоімпульсний метод виміру параметрів відбитого лазерного випромінювання
фотоприймачем в режимі прямого фотодетектування. Розроблено метод
оптико-електронного дальнометрування на базі компенсації фазового зсуву.
Метод базується на тому, що автоматична система, охоплена петлею
від’ємного зворотного зв‘язку, компенсує набіг фази, котрий одержує
стимулюючий синусоїдальний сигнал у сумарному прольоті оптичним
променем подвійної дальності. На засаді проведеного комп’ютерного
моделювання отримані та теоретично обґрунтовані закономірності
розробленого удосконаленого методу високоточного дальнометрування, в
якому застосовано модуляцію параметрів світлового сигналу, що дозволяє
проводити високоточне визначення параметрів руху швидкісних об’єктів.
На підставі результатів моделювання перетину діаграм спрямованості
розроблена конструкція приймально-передавального об’єктива ЛР.
Розроблено новий метод обробки сигналу, який приймається, що
дозволить провести високоточне дистанційне визначення параметрів руху
швидкісних об’єктів методом лазерної локації. Проведено удосконалення
методу локації за рахунок підвищення оптимальності структурнофункціонального ділення між елементами оптоелектронних лазерних систем.
Експериментально показано, що міжканальний фазовий зсув в різних
режимах роботи при час-просторовій обробці сигналів не дозволяє повністю
подавити завади, що діють по бічних пелюстках діаграми спрямованості
антени.
При захисті ЛР використання просторових відмінностей між корисним
сигналом і завадою реалізується шляхом рознесеного прийому.
Розроблено ЛР, що з'єднує функції радара і лідара, тобто одночасно
вимірює положення і швидкість руху об'єктів. Розроблений ЛР випромінює
незгасаючі пачки лазерних імпульсів. З огляду на те, як це випромінювання
відбивається від навколишніх об'єктів, пристрій отримує можливість набагато
більш точно визначати відстань до об'єкта, одночасно обчислюючи її
швидкість. Відбите випромінювання від незатухаючих пачок лазерних
імпульсів дає можливість ЛР працювати в несприятливих погодних умовах.
ЛР виявляє об'єкт в умови відсутності видимості, наприклад, крізь такі завади
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як штучні дими і туман, йому не заважають і завади, які створюють
світловідбиваючі об'єкти. ЛР здатний виявляти дрібні швидкісні об'єкти на
відстанях до 15 м, а також за допомогою спеціалізованого процесора може
стежити за рухомими об'єктами, вимірюючи їх швидкість і відстань до них.
Наконечний О.В.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Волошин О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ УМОВ ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ
СИЛ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ
Досвід історії війн і воєнних конфліктів показує, що у кожній успішно
проведеній воєнній компанії, операції, бою, як і у кожній поразці, необхідно,
поряд з іншими причинами, шукати позитивні та негативні сторони у роботі
органів матеріально-технічного забезпечення, їх організації, можливостях і
способах забезпечення.
Розвиток системи логістичного забезпечення завжди здійснювався
паралельно з розвитком збройних сил і способів ведення війни, операції і
бою. Нові види озброєння, бойової техніки, способи ведення бойових дій
висували свої вимоги до системи логістичного забезпечення, змушували
виробляти більш сучасні форми організації системи логістичного
забезпечення і способи забезпечення.
В ході проведеного дослідження встановлено, що на даний час
детальний аналіз умов та факторів, що впливають на якість функціонування
системи логістичного забезпечення проведений недостатньо повно. Саме
тому, в рамках зазначеного дослідження проведено детальний аналіз умов та
факторів, що впливають на якість функціонування системи логістичного
забезпечення.
В ході дослідження були детально розглянуті системи логістичного
забезпечення Збройних Сил Сполучених штатів Америки, Збройних Сил
Російської Федерації, Збройних Сил Федеративної республіки Німеччини,
Збройних Сил Туреччини, Сил оборони Держави Ізраїль, Збройних Сил
Франції та Збройних Сил України.
В процесі проведеного дослідження використані як загальнонаукові, так
і спеціальні методи дослідження: семантичний – для розвитку сутнісної
частини дефініцій категорійного апарату військової логістики; методи
економічного аналізу – для оцінювання тенденцій у військовому забезпеченні
Збройних Сил України; методи системного аналізу – для оцінювання
передумов та інтеграції цілей у процесі формування військової логістичної
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системи; методи економіко-математичного моделювання – для оптимізації
структури та внутрішніх процесів військової логістичної системи.
За результатами проведеного аналізу було визначені основні
недосконалості системи логістичного забезпечення Збройних Сил України та
проведено обґрунтування шляхів удосконалення системи логістичного
забезпечення Збройних Сил України.
Нікітенко А.П.
Національний Університет Оборони України імені Івана Черняховського
Пащенко О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОГО (ОПОРНОГО) БОЙОВОГО
СКЛАДУ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК
В сучасних умовах органами військового управління, на які покладені
завдання щодо визначення складу угруповань військ для ведення операцій,
витрачається багато часу на їх обґрунтування. Це обумовлено тим, що
науково-методичний апарат який використовується, має враховувати
комплексний характер, а також дозволяти визначати такий склад військ, який
забезпечує досягнення визначеної мети операції.
Проведений авторами дослідження аналіз свідчить, що на теперішній
час існуючий науково-методичний апарат щодо обґрунтування раціонального
бойового складу оперативного угруповання військ потребує удосконалення.
В першу чергу це стосується вибору базового (опорного) варіанту
бойового складу оперативного угруповання військ. Дослідниками, як
правило, вибір базового (опорного) варіанту бойового складу оперативного
угруповання військ в операції проводився шляхом обрання вже створеного
угруповання військ (як приклад для проведення командно-штабних навчань)
або шляхом порівняння за бойовими потенціалами. Це в свою чергу не дає
можливість порівняти угруповання своїх військ та військ противника
враховуючи специфіку застосування ударних засобів.
Враховуючи вищезазначене, в доповіді розроблений удосконалений
метод визначення базового (опорного) варіанту бойового складу
оперативного угруповання військ, що дозволить удосконалити методику
обґрунтування раціонального бойового складу оперативного угруповання
військ для ведення оборонної операції.
Основні етапи реалізації зазначеного методу: введення вихідних даних,
визначення сил та засобів противника, розрахунок коефіцієнтів зниження
ефективності застосування зразків озброєння та військової техніки,
розрахунок ефективності вогневого ураження власних військ та противника,
визначення базового складу сил та засобів оперативного угруповання військ.
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Отримані результати планується використовувати у подальших
дослідженнях для отримання вихідних даних для оцінювання прогнозованої
ефективності застосування оперативного угруповання військ, та
удосконалення методики обґрунтування раціонального бойового складу
оперативного угруповання військ для ведення оборонної операції.
Ночніченко І.В., к.т.н., доц.,
Луговський О.Ф., д.т.н., проф.,
Костюк Д.В., к.т.н.,
Зілінський А.І.,
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ГІБРИДНА ВОДНЕВА СТАНЦІЯ
У зв'язку із загрозою глобальної енергетичної та екологічної кризи, в
передових країнах світу розробляються альтернативні технології та пристрої,
що використовують відновлювальну енергію і технологію енергозбереження.
Крім того гібридну водневу станцію можна використати як персональне
джерело енергії для військовослужбовців або групи людей для підтримки
енергозабезпечення в умовах виконання службових операцій в різноманітних
кліматичних умовах та ремонту військової техніки в польових умовах.
Проект відноситься до водневої енергетики та пристроїв для отримання
водню та кисню шляхом електрохімічного розкладення води та раціонального
застосування відновлювальних чистих джерел енергії. Розроблено
експериментальний зразок автономного мехатронного водневого комплексу
для забезпечення електричною енергією та воднем (наприклад
використовувати сонячну енергію для отримання водню вдень, а вночі
використовувати його для виробництва електричної енергії за допомогою
прямого перетворення в паливних комірках для генерування електрики та
заправки водневих автомобілів). Також запропоноване рішення можливо
застосувати в якості високотемпературного джерела енергії (з температурою
полум’я до 2500 °С) для обробки матеріалів (різання, пайки тугоплавкими
металами та зварювання під водою за рахунок використання спеціально
розробленого пальника).
Готовність:
 Підтверджено
лабораторними
дослідженнями
збільшення
ефективності генерації.
 Проводяться випробовування генераторів водню з подальшою
можливістю впровадження технології у різних виробничих
процесах (з використанням відновлювальних джерел).
 Подано заявку на патент України на винахід «Мехатронний
електролізер для отримання водню та кисню» № a201804271, дат.
502

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

под. 18.04.2018 Луговський О.Ф., Ночніченко І.В., Зілінський А.І.,
Костюк Д.В. (формальна експертиза).
Пропозиція. Для подальшої реалізації проекту необхідно технологічне
обладнання та виготовлення партії промислових зразків. Проведення
спільних поглиблених досліджень з спеціалістами в даній галузі та
сертифікація пристрою, запуск дослідно-промислового виробництва.
Оникієнко Л.С.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОСВІД ОБ’ЄДНАННЯ ПЛАТФОРМ ТАКТИЧНИХ МОБІЛЬНИХ
МЕРЕЖ
Важливо відмітити використання захищеного протоколу SEMAN для
тактичних мобільних мереж MANET (Mobile Ad hoc Network) – безпроводові
децентралізовані самоорганізовані мережі з мобільних пристроїв. Кожен такий
пристрій може незалежно пересуватися в будь-яких напрямках і, як наслідок,
часто розривати і встановлювати з’єднання з сусідами. Концепція вирізняється
ретельним проробленням питань багаторівневого ієрархічного захисту процесу
злиття й поділу взаємодіючих мереж, а також протидії спробам
несанкціонованого доступу в процесі бойових дій.
Загалом кажучи, тематика захищених протоколів є однією з тих деяких
областей, у яких специфіка військових комунікацій провідних країн світу
породжує унікальні розв’язки, що перевершують за своїми можливостями
загальногромадянський сервіс.
Багаторівнева архітектура комунікаційної мережі додатків реального часу
LARA (Layered Architecture for Real-Time Applications) в інтересах військовоморських сил країн НАТО. Проект LARA націлений на поліпшення організації
радіомережі, він демонструє можливості сучасних мережевих технологій і
протоколів типу Ipv6 розподіляти заявки в реальному часі (із затримкою менше
50 мс) в об’єднаному військовому контексті, використовуючи розподілені
датчики, мережі озброєння і MANET.
Важливо зазначити, що при розробці сценаріїв бойових дій необхідно
орієнтуватися на інформаційні потреби й можливості нинішніх “цифрових
дітей” і покоління “Net” як командирів і солдат майбутнього. Зокрема, для
такого контингенту потрібні нові інтелектуальні системи тренувань і бойового
навчання.
MIDS (Multifunctional Information Distribution System) – це тактична
система комунікацій, здатна поєднувати різні типи платформ у загальну
тактичну мережу передачі даних. Згідно з угодою про стандартизацію
STANAG 5516, протокол Link-16 визначений як один із цифрових сервісів
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MIDS. Використання відповідних терміналів на літаках F-18, Tornado, ЗРК
SAMP/Т, фрегаті Horison і інших бойових засобах.
Оникієнко Л.С.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБОК ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧАЄМИХ
РАДІОСИСТЕМ
Суттєво, що засіб радіозв’язку не зможе пройти сертифікацію за
стандартами НАТО без надання відповідно оформлених відкритих текстових
кодів програмного забезпечення (ПЗ) SDR (програмно-визначаємих
радіосистем) і прошивання програмованих логічних інтегральних схем (ПЛIС).
Відкриті тексти опису архітектури ПЛІС не тільки дозволять забезпечити
надійність функціонування пристрою, але й спростять проблеми сумісності на
міжнаціональному рівні, особливо при багатонаціональних розробках. Крім
того, ефективніше опікують права на інтелектуальну власність, оскільки
простіше виявляти запозичення фрагментів чужих кодів. Звичайно, такий
рівень відкритості повинен супроводжуватися попереднім патентуванням ПЗ
згідно з національним законодавством. Хоча і вважається, що норми SCA
(програмно-керуючих систем передачі даних) досить складні для виконання, і
ця архітектура не позбавлена певних недоліків, однак поки для розробки
платформ SDR нічого кращого не придумано. На думку закордонних фахівців,
істотних експлуатаційних переваг не досягти, якщо використовувати SDRтехнологію лише для того, щоб один пристрій підтримував безліч старих
стандартів і протоколів. SDR-пристрої повинні мати ще й додаткові можливості
щодо пропускної здатності, завадозахищеності, криптологічної стійкості тощо.
Тому для успіху SDR-технології потрібний пошук нових сигнально-кодових
конструкцій і алгоритмів їх обробки. SDR і SCA-архітектура дозволяють
реалізовувати нові методи обробки сигналів без заміни й переустаткування
радіоапаратури, а використання бібліотек відкритих кодів заощаджує час і
вартість розробок (незмінним, як правило, залишається до 70% програмного
коду).
Один з найбільших європейських проектів у сфері SDR – European Secure
Software Radio (ESSOR). У ньому беруть участь шість країн: Фінляндія,
Франція, Італія, Іспанія, Швеція й Польща. Бюджет проекту визначений
Європейським оборонним агентством (EDA) у розмірі 100 млн євро на чотири
роки.
Відмінна риса проекту – використання Mems-технологій і Smart-антен
(цифрових антенних решіток), на які покладається завдання придушення
активних перешкод. Застосування технології МІМО (антенної техніки, що
використовує множину входів і множину виходів) у тактичному зв’язку має
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значний потенціал для збільшення спектральної ефективності при розсіюванні
сигналів у навколишньому середовищі, що відповідає міським тактичним
сценаріям. Хоча виграш не настільки великий, як це передвіщували ранні,
оптимістичні просторово-кореляційні моделі каналів передачі, спектральна
ефективність збільшується майже лінійно з ростом числа елементів антен.
Оскільки при певному розташуванні передавального та приймального сегментів
більш виграшним може бути як метод STBC, так і V-BLAST. Використовується
адаптивна обробка сигналів, що враховує реальний стан каналів зв’язку.
Орел В.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ І ЗБРОЄЮ В США
Система управління військами і зброєю в США розробляється відповідно
до концепції “З’єднання та функціональної інтеграції систем управління,
зв’язку, обчислювальної техніки та розвідки для учасників бойових дій” –
С4І FTW (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence For the
Warrior). При цьому під системами С4І маються на увазі системи, необхідні для
технічного забезпечення процесу управління.
На основі вимог концепції армія США отримає до 2020 року нову
систему управління ЗС, яка забезпечить здійснення зв’язку на всіх рівнях
управління і взаємодії, автоматичне оновлення баз даних всіх користувачів;
відкриє можливість отримання необхідних даних з будь-якої точки земної кулі
(у будь-який час); забезпечить автоматизацію процесу прийняття рішення
командирами усіх рівнів.
Сучасна Глобальна система оперативного управління (ГСОУ) буде
однією зі складових концепції технологічного прориву США у військовій
сфері, що отримала назву “революція у військовій сфері” (Revolution in Military
Affairs). Створювана в ході реалізації цієї концепції так звана “система систем”
включає в себе три складові частини: об’єднану систему спостереження і
розвідки, автоматизовану систему бойового управління (АСБУ) силами та
обміну інформацією С4І2 (Command, Control, Computers, Communications and
Information/Intelligence); систему, що забезпечує застосування високоточної
зброї.
Перша система забезпечує командування первинною інформацією, яка
надходить від джерел, що діють на всьому просторі поля бою. Вона узагальнює
ці дані для того, щоб представити командуванню всіх рівнів єдину
інформаційну картину про стан сил (як своїх, так і противника) і про
навколишнє середовище (в тому числі метеоумови, стан поверхні ґрунту та
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гідрологічні умови моря, а також умови розповсюдження електромагнітних
хвиль різних діапазонів у даному районі).
Друга система призначена для збору, обробки, об’єднання та аналізу
первинних даних, а також для їх зберігання і передачі по запитам споживачів.
На відміну від первинної ця інформація отримана в результаті класифікації
цілей, розподілу за ними зброї та розробки даних наведення. Таким чином, ця
система насичує тривимірний інформаційний простір поля бою даними
планування бойових дій, управління та стрільби з метою досягнення панування
над противником.
Третя система являє собою засоби, що забезпечують застосування зброї і
поразку об’єктів високоточними боєприпасами, що дозволяє досягати цього
панування. За допомогою високоточної зброї наноситься ряд точних ударів, дія
яких доповнює застосування звичайних засобів ураження.
Таким чином, кінцева мета створюваної “системи систем” управління – це
збір, обробка, аналіз і розподіл інформації, що забезпечує наведення та
застосування зброї з таким ступенем надійності і швидкістю, які не дозволять
противнику вжити адекватні відповідні заходи. Завдяки її застосуванню
максимально знижується ступінь участі людини за рахунок повної
автоматизації всіх перерахованих вище процесів.
Орел В.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
Якщо уважно подивитися на світові великомасштабні телекомунікаційні
мережі, можна побачити, що практично всі вони – результат комерціалізації й
подальшого вдосконалення розробок військових відомств розвинених
закордонних країн (наприклад, мережа Інтернет та її розвиток у програмах NGI
і Internet-2). З іншого боку, дуже багато перспективних досліджень в області
інформаційних і мережевих технологій проводилися й проводяться в інтересах
військових або при їхній особистій участі. Так, більша частина великих
замовлень таких фірм, як AT&T, Hewlett-Packard, Digital, виходить від МО
США. Тому огляд стану й тенденцій розвитку спеціальних телекомунікаційних
мереж США і країн НАТО є найбільш значимим у даній галузі дослідження.
В розвитку телекомунікаційних мереж спеціального призначення
провідних країн світу можливо виділити наступні етапи:
1-й етап – з моменту активного впровадження систем автоматизації
опрацювання даних із 60-х до початку 90-х років минулого сторіччя.
Характеризується спрямованістю на створення безлічі слабоінтегрованих
систем, що автоматизують окремі процеси, функції, види постачання.
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2-й етап – з 90-х до 2000-х років. Інтеграція роз’єднаних автоматизованих
систем управління (АСУ) та автоматизованих інформаційних систем (АІС) на
основі принципів систем відкритої та сервісорієнтованої архітектури.
Інтегруючі компоненти створюються на базі веб-технологій і стандартизації
обміну даними.
3-й етап – з початку нового століття до теперішнього часу. Особливістю є
відмова від інтеграції спеціалізованих АІС і перехід на комерційні системи.
Спрямованість на створення єдиного інформаційного віртуального середовища
різних видів бойового забезпечення.
Так, наприклад, Концепція розвитку системи управління збройних сил
Російської Федерації до 2025 року однією з головних цілей визначає
гарантоване управління військами і зброєю в єдиному інформаційному
просторі.
Значною мірою телекомунікаційні системи спеціального призначення –
якщо не майбутнє телекомунікації, то принаймні одна з моделей
перспективного розвитку цього напрямку, що важливо для всіх, що працюють у
даній галузі.
Розвитку й удосконаленню систем зв’язку й керування ними військові
керівництва США й країн НАТО приділяють найпильнішу увагу. За оцінкою
американських військових фахівців, проведення робіт у даному напрямку
протягом двох-трьох років еквівалентно включенню до складу угруповань ЗС
США від 15 до 20 дивізій. Основні цілі цих робіт (у сухопутних військах США
й НАТО) – оснащення штабів і пунктів управління засобами автоматизації й
удосконалення систем зв’язку для передачі більших обсягів інформації в
АСУВ, а також підвищення стійкості, скритності й безперервності управління.
Хоча і дотепер у військах США і НАТО застосовуються сотні незалежних
телекомунікаційних систем і мереж, використовуваних різними військовими
відомствами і базованих на військових і комерційних системах зв’язку, але
поряд з тим проводяться розбудова й удосконалення комерційної оборонної
телекомунікаційної мережі DCTN (Defence Commercial Telecom-munications
Network) – мережі для передачі мовної інформації, проведення
відеоконференцій, передачі даних комутованими та виділеними каналами
зв’язку, що орендуються у фірми AT&T.
Пащенко О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІВДИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ
ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК
Одним із завдань топогеодезичного забезпечення військ є завчасне
створення і оновлення топографічних карт і планів для забезпечення військ
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при проведенні військових навчань і спеціальних операцій. В ході ведення
бойових дій додається завдання створення спеціальних карт, фотодокументів
і моделей місцевості, визначення координат цілей, прив'язка бойових
порядків ракетних військ і артилерії, та ін. Такі матеріали можуть бути
швидко отримані аерофотозйомкою безпілотних авіаційних комплексів
(БпАК). Передумовами застосування БпАК в якості нового засобу для
аерофото зйомки є недоліки двох традиційних способів отримання даних за
допомогою космічних апаратів і повітряних пілотованих апаратів.
Для вирішенню цього завдання комплекс картографування повинен
мати в якості корисного навантаження наступну апаратуру: цифрову
аерознімальну камеру; апаратуру стабілізації; мати відповідну пластину
адаптації (адаптер) для сполучення з 180 конкретною моделлю аерокамери;
забезпечувати діапазон кутів стабілізації по крену і тангажу не менше 5-6
градусів. У будь-якому випадку, наявність таких даних значно спрощує
обробку і дозволяє виконувати деякі етапи обробки повністю в
автоматичному режимі. Система прямого геопозиціювання, що представляє
собою навігаційні комплекси та призначена для визначення просторового
положення та визначення швидкості і напряму переміщення БпАК.
До
складу
системи
прямого
позиціонування
комплексу
картографування на базі БпАК повинні входити: блок інерціальних
вимірювань, що включає трійку гіроскопів для визначення кутів відхилення
осей чутливості від початкового положення; блок супутникових вимірювань
GPS / ГЛОНАСС, що включає двочастотної супутниковий приймач
геодезичного класу; бортовий обчислювач, що здійснює узгодження
інерційних і супутникових вимірювань в реальному часі.
У режимі картографічної зйомки середні квадратичні похибки
визначення параметрів лінійного і кутового положення БпАК будуть
залежати від характеристик знімальної апаратури і висоти польоту. При
цьому обов'язково має виконуватися умова забезпечення точності визначення
планових координат об’єктів місцевості не гірше 5 м без наземної підготовки.
Якщо для зйомки використовувався дводіапазонний GPS/ГЛОНАСС приймач
в диференціальному режимі (або підстройка даних GPS / ГЛОНАСС), то для
отримання найбільш точних результатів обробки потрібна мінімальна
кількість опорних точок (зазвичай досить декількох точок на блок з 100
знімків), а в ряді випадків обробку можна проводити взагалі без опорних
точок.
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Перепелиця М.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВАРІАНТІВ ПРОГРАМ
БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ АВТАМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Бойова підготовка є основою повсякденної діяльності військ. Під час
бойової підготовки навчання особового складу здійснюється за відповідною
програмою бойової підготовки.
Як відомо, програми підготовки змінюються кожні 3–5 років. Розподіл
годин занять (розроблення розрахунку годин) за предметами програми
бойової підготовки завжди є актуальним питанням. Проблемним питанням у
даному випадку є те, що під час планування заходів бойової підготовки та
розроблення Програми бойової підготовки не розглядаються усі можливі
варіанти розподілу годин занять за предметами програми бойової підготовки,
що в свою чергу може впливати на якість підготовки особового складу.
Згідно з вимогами керівних документів до підсумкової оцінки, варіанти
розподілу годин занять за предметами програми бойової підготовки для
частин і підрозділів з терміном готовності М1-М5 можуть розроблятися
наступним чином:
1. Предмети бойової підготовки (усього J предметів) ранжуються за
значеннями коефіцієнта відносної важливості Wj , при цьому основним
предметам підготовки присвоюються найвищі ранги.
2. Для частин і підрозділів з терміном готовності М1-М5 предметам
від 1-го до J/2 присвоюється кількість занять, необхідна для досягнення
оцінки „5” („відмінно”), решті, від J/2+1 до J присвоюється кількість занять,
необхідна для досягнення оцінки „4” („добре”). Це і буде перший варіант
(усього передбачається К варіантів). При цьому, предметам від J/2+1 до J
можно присвоювати таку кількість занять, яка необхідна для досягнення як
оцінки „5” („відмінно”), так і оцінки „4” („добре”).
Також необхідно зазначити, що коли кількість предметів J непарна, то
J/2 округляємо до більшого цілого числа.
3. На наступному кроці здійснюється повний перебір варіантів
розподілу годин занять з урахуванням п. 2.
4. Для частин і підрозділів з терміном готовності М5-М10 предметам
від 1-го до J/2 присвоюється кількість занять, необхідна для досягнення
оцінки „4” („добре”), решті, від J/2+1 до J присвоюється кількість занять,
необхідна для досягнення оцінки „3” („задовільно”). При цьому, предметам
від 1-го до J/2 можна присвоювати таку кількість занять, яка необхідна для
досягнення як оцінки „5” („відмінно”), так і оцінки „4” („добре”), а предметам
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від J/2+1 до J можно присвоювати таку кількість занять, яка необхідна для
досягнення оцінок „5” („відмінно”), „4” („добре”) і „3” („задовільно”).
5. На наступному кроці здійснюється повний перебір варіантів
розподілу годин занять з урахуванням п. 4.
6. Для частин і підрозділів з терміном готовності > ніж М10, варіанти
розподілу годин занять за предметами програми складаються аналогічно, з
урахуванням відповідних вимог.
У такому разі, застосував формулу розміщення з повтореннями, можна
визначити кількість варіантів розподілу годин занять за предметами програми
бойової підготовки, яка відповідає вимогам щодо підсумкової оцінки „5”
(„відмінно”) за виразом:
К („ 5”) m1

J

J

2

;

(4)

де J – кількість предметів програми бойової підготовки; m1 – кількість варіантів, можливої оцінки,
яку можна призначити j-му предмету програми бойової підготовки згідно з вимогою до підсумкової оцінки
„5” („відмінно”) m1=2.

Кількість варіантів розподілу годин занять за предметами програми
бойової підготовки, яка відповідає вимогам щодо підсумкової оцінки
„4” („добре”) можна визначити за формулою:
К („ 4”) m2

J

J

2

m1

J

2

К („ 5”) ;

(5)

де К(„5”) – кількість варіантів на підсумкову оцінку „5” („відмінно”); m2 =3; m1 =2.

Тоді, кількість варіантів розподілу годин занять за предметами
програми бойової підготовки, яка відповідає вимогам щодо підсумкової
оцінки „3” („задовільно”) можна визначити за формулою:
J
(6)
К („3”) m2 К („4”) К („5”) ;
де К(„4”) – кількість варіантів на підсумкову оцінку „4” („добре”).

Наприклад, для програми бойової підготовки особового складу частин і
підрозділів зв’язку С ухопутних військ Збройних Сил України, де налічується
J = 18 предметів підготовки, кількість варіантів розподілу годин занять за
предметами становитиме: К(„5”) = 512; К(„4”) = 19683; К(„3”) = 387400294
варіантів. Для програми бойової підготовки особового складу частин і
підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, де налічується J = 12
предметів підготовки, відповідно: К(„5”) = 64; К(„4”) = 729; К(„3”) = 530648
варіантів.
Таким чином, наведений підхід дозволяє розробити варіанти розподілу
годин занять за предметами програм бойової підготовки, а в подальшому – у
той чи інший спосіб обрати оптимальний варіант із них. Крім того, очевидно,
що таку кількість варіантів складно обробляти без застосування єлектроннообчислювальної техніки (ЄОТ).
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Петрук С.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Постійне удосконалення засобів радіоелектронної розвідки та
радіоелектронного подавлення (РЕП) призвело за останні роки до збільшення
ймовірності подавлення каналів управління та передачі даних безпілотних
авіаційних комплексів (БпАК). Аналіз тактико-технічних комплексів РЕП
технічно розвинених країн показує, що найбільш ефективними для каналів
управління та передачі даних БпАК є навмисні частотноманіпульовані
шумові завади в частині смуги, полігармонічні та імітаційні. При цьому
стратегії постановки навмисних завад бувають динамічні або статичні.
Існуючий науково-методичний апарат управління радіочастотним ресурсом
не достатньо повно враховує стратегії комплексів РЕП. З цією метою
пропонується розробити методику управління радіочастотним ресурсом
БпАК.
Основні етапи реалізації методики:
1. Введення
початкових
даних.
Вводяться
параметри
прийомопередавачів БпАК, а також значення мінімально необхідної
швидкості передачі та ймовірності бітової помилки.
2. Оцінка радіоелектронної обстановки (РЕО). За допомогою методів
оцінки оцінується вид навмисної завади, зони суцільного радіоелектронного
подавлення та параметри комплексів постановки завад.
3. Визначення стратегії комплексів РЕП. На даному етапі визначається
стратегія комплексів РЕП. Стратегії комплексів РЕП, що використовуються у
розробленій методиці є динамічна та незмінна на час передачі повідомлення в
каналах БпАК.
4. Формування сітки робочих частот прийомопередавача БпАК.
Провівши аналіз та розрахувавши стратегії комплексів РЕП, визначивши
райони суцільного радіоелектронного подавлення, визначивши тип та
потужність навмисної завади формуються сітки робочих для передачі
повідомлень.
Новизна розробленої методики від відомих полягає у тому, що
розроблена методика реалізує управління радіочастотним ресурсом з
урахуванням стратегії комплексів РЕП, виду та тривалості навмисних завад
обраного критерію оптимізації а також вибору вагових коефіцієнтів, що
враховують ступінь подавлення частот.
Використання методів теорії ігор дозволяє сформувати оптимальне
управління радіочастотним ресурсом каналів управління та передачі даних
БпАК при різних стратегіях постановки завад комплексами РЕП.
Використання розробленої методики дозволяє підвищити завадозахищеність
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каналів БпАК в умовах активного РЕП на 15-25 % у порівнянні з існуючим
науково-методичним апаратом.
Пріхна Т.О., чл.-кор. НАН України, д.т.н. наук, проф.,
Монастирьов М.К.,
Сербенюк Т.Б., к.т.н.,
Мощіль В.Е., к.т.н.,
Присяжна О.В., к.х.н.,
Дуб С.М., д.т.н., с.н.с.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Нешпор О.В., к.т.н.,
Мазна О.В., к.т.н., с.н.с.
НТЦ «Композиційні матеріали» при ІПМ ім. І. М. Францевича НАН України
АНТИКОРОЗІЙНІ МАСКУВАЛЬНІ ТА БРОНЬОВІ ПОКРИТТЯ
Розроблені нові антикорозійні маскувальні покриття на основі
поліуретанового лаку українського виробника з додаванням нанопорошків
полівалентних оксидів заліза, технологія одержання яких розроблена у ІНМ
ім. В. М. Бакуля НАН України, базальтових волокон та ін. з високим рівнем
поглинання (85,0–99,5 %) радіохвиль в діапазоні 10–70 ГГц близьким до нуля
рівнем відбивання -(10–23) Дб – (0,5–8,0) %. Поліуретанова основа
розроблених покриттів стійка до ультрафіолетового випромінювання, дії
агресивних середовищ, має високі механічні показники (високу здатність до
демпфування) і тривалий термін служби, використовується для фарбування
суден, контейнерів, будівельних конструкцій і споруд, авто- і залізничного
транспорту, деталей і механізмів, які експлуатуються у складних кліматичних
умовах, в тому числі під впливом агресивних речовин.
Створені керамічні покриття на основі нітриду алюмінію з високим
рівнем поглинання L = 20–36 дБ/см, діелетричною проникністю ε = 16–20 та
тангенсом діелектричних втрат tgδ = 0,5–0,6 при 3,0–3,3 ГГц, мікротвердістю
за Віккерсом НV = 13,6–14,2 ГПа (при 150 Н), тріщиностійкістю K1C = 3,0–
4,2 МПа∙м0,5, напругою під час згинання b = 132–209 МPа, теплопровідністю
λ = 40–60 Вт/(м∙К), собівартістю близько 10 дол. США/кг.
В якості дискретних бронеелементів були виготовлені керамічні
елементи із карбіду кремнію (спеченого при атмосферному тиску)
циліндричної форми із сферичними основою та верхівкою. Така форма
елементів сприяла ефекту «підвороту» кулі при влученні в перешкоду.
Діаметр таких елементів був прийнятий 30 мм, що забезпечувало
непроникнення кулі Б-32 калібру 7,62 мм (діаметр осередя кулі 6,12 мм) в
пустоти між циліндричними елементами. Це було необхідно, оскільки куля Б32 калібру 7,62 мм здатна уразити броньовий лист завтовшки до 14 мм. Куля
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7Н10 (ПП) калібру 5,45 мм не може пробити базову броню ЛБТ, тому
можливість її проникнення в пустоти між циліндрами неважлива.
Поверхнева густина покриття з елементів із карбіду кремнію для захисту
від бронебійних куль Б-32 калібру 12,7 мм та 14,5 мм становила – 59–61 кг/м2
та 91–96 кг/м2 відповідно. Це в середньому давало 8 % виграшу по масі.
Оскільки кераміка на основі карбіду кремнію відбиває радіолокаційне
випромінювання, то очевидно, що форма верхівки бронеелементу буде
сприяти розсіянню (приблизно на 30 %) вибитого радіолокаційного
випромінювання та зменшенню помітності об’єкту.
На основі проведених експериментів було розроблено текстильний
поглинач електромагнітних хвиль, у якому шляхом утворення організованої
об'ємної структури з відповідним переплетенням ниток, щонайменш одна з
яких текстурована, тобто є об'ємною, досягається можливість одержати
тканину з розвиненою поглинальною поверхнею. В об'ємі такого поглинача
відбувається багаторазове відбиття електромагнітних хвиль що обумовлює
зменшення коефіцієнту відбиття особливо в діапазонах частот від 100 МГц до
З0 ГГц. Із розроблених текстильних композитів-поглиначів рекомендований
матеріал з гумовим покриттям.
Балістичні випробування проводилися у науково-випробувальної
лабораторії зброї та спеціальних захисних матеріалів Національного
університету оборони України ім. І. Черняховського.
Згідно з проведеними попередніми результатами балістичних
випробувань балістичних перешкод були виготовлені зразки дискретної броні
діаметром 20 мм та висотою 10 та 12 мм, також були виготовлені зразки з
дискретних керамічних елементів діаметром 30 мм та висотою 22 та 32 мм.
Встановлено, що композитна броня, виготовлена із дискретних
керамічних елементів та склотканини з питомою вагою 52 кг/м2 на підпорі із
дюралюмінієвого сплаву завтовшки 1 мм стійка до дії до бронебійної кулі Б32 калібру 7,62 мм на відстані 400 м (швидкість кулі 542 м/с); при
застосуванні композитної броні з питомою вагою 55,5 кг/м2 відстань
утримання кулі знижується до 300 м (швидкість 542 м/с).
Зразок композитної броні, виготовлений із дискретних керамічних
елементів та склотканини з питомою вагою 89,3 кг/м2 на підпорі із
алюмінієвого сплаву завтовшки 4 мм стійкий до дії бронебійної кулі Б-32
калібру 12,7 мм на відстані 400 м (швидкість кулі 668 м/с). Композитна броня,
що виготовлена із дискретних керамічних елементів та склотканини з
питомою вагою 77,2 кг/м2 на підпорі із сталі завтовшки 4,5 мм є стійкою до дії
до бронебійної кулі Б-32 калібру 12,7 мм на відстані 100 м (швидкість кулі
754 м/с).
Дослідження виконані в рамках цільової науково-технічної програми
НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення
обороноздатності і безпеки держави».
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Проданчук В.І.,
Артабаєв Ю.З.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
СУЧАСНА МОБІЛЬНА СИСТЕМА ГЕОПРОСТОРОВОЇ РОЗВІДКИ
Нестабільність міжнародної обстановки у світі, локальні конфлікти,
катастрофи та стихійні лиха змінили принцип картографування, який
формулюється так: «коли необхідно і де необхідно».
Цей принцип дозволяє оперативно в реальному часі приймати важливі
рішення щодо локалізації загроз.
У США це завдання вирішує Національне управління геопросторової
розвідки (НУГР), що входить до складу розвідувальних служб Міністерства
оборони США. Офіційно НУГР є бойовим управлінням Міністерства оборони
і відповідає за геоінформаційне забезпечення збройних сил.
У різних регіонах безпосереднього розвитку подій НУГР має
можливість формувати командні центри, оснащені мобільними інтегрованими
системами геопросторової розвідки (MIGS - Mobile Integrated GeospatialIntelligence System). Призначені для використання в умовах бойової
обстановки, вони можуть розміщуватися на автомобільному шасі та
стаціонарно у будь-якому місці.
Незважаючи на те що НУГР спочатку призначалося в основному для
виконання функцій по обробці результатів видовий розвідки території
зарубіжних країн, воно все частіше залучається для вирішення завдань, що
виникають при надзвичайних ситуаціях в самих США.
Під час стихійного лиха в Новому Орлеані, яке спричинили урагани
«Катріна» і «Рита» був сформований мобільний командний центр оснащений
MIGS II з оновленим технологічним обладнанням, для проведення
рятувально-пошукових робіт та локалізації осередку стихії рис.1.

Рисунок 2 – Мобільний пункт системи геопросторової розвідки MIGS II, розгорнута в
районі стихійного лиха в м. Новий Орлеан

Перші зображення районів стихійного лиха в Новому Орлеані, що
відображають його справжні масштаби, були підготовлені для уряду США за
допомогою цієї системи. Далі на її робочих місцях формувалися графічні
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документи, що дозволило швидко визначити якісні та кількісні
характеристики заподіяної регіону збитку та надавати безпосередню
допомогу постраждалим.
Важливим компонентом MIGS є апаратура оперативного прийому
космічних зображень, до складу якої входить дискова антена діаметром 2,45
м. Завдяки цій апаратурі військові топографи практично в реальному режимі
часу можуть аналізувати отримані космічні знімки, а на основі завчасно
створених карт формувати спеціальні топографічні документи, що
відображають поточну оперативну обстановку.
Основою для прийняття рішень та прогнозування подій є інформація,
яка складається з різних даних.
Чи можна створити в Україні подібні центри?
Я вважаю, що можна.
Україна космічна держава, Національний центр управління та
випробувань космічних засобів володіє великим банком даних матеріалів
ДЗЗ, крім того можна підписати ряд угод з США, Великобританією щодо
отримання додаткових даних на певні райони в режимі реального часу та
закупити відповідне обладнання й програмне забезпечення.
Топографічна служба збройних сил та Державна служба геодезії
картографії і кадастру має величезний банк даних картографічної інформації.
Також можна розвивати безпілотну авіацію з підвісом для набору
даних, впроваджувати новітні аналітичні платформи та створювати нові
робочі місця.
Проблема створення, підпорядкування, порядку роботи, надання
інформації, роботи експертів з оцінки обстановки та формування пропозицій
уряду належить до компетенції самого уряду і потребує розгляду на засіданні
РНБОУ.
Проценко М.М., к.т.н., c.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ
СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
Завдання оцінювання забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС)
радіоелектронних засобів (РЕЗ) на практиці виникає в тих випадках, коли
вирішуються питання про зміну частотних, просторових і часових режимів
роботи РЕЗ (одного або декількох), розташованих в деякому територіальному
районі, або про розміщення нового (нових) РЕЗ в цьому районі. Воно полягає
в тому, щоб апріорно визначити (спрогнозувати) чи забезпечуватиметься
ЕМС сукупності РЕЗ, якщо для деяких РЕЗ (хоча б для одного) будуть змінені
режими (частотні, просторові, енергетичні) роботи або в межах цього
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територіального району буде розміщений новий РЕЗ. У роботі розглядається
порядок вирішення завдання забезпечення ЕМС на прикладі розміщення
нового РЕЗ. Вважається заданою деяка сукупність РЕЗ, тобто склад,
розміщення, просторові, частотні і часові режими роботи РЕЗ і їх технічні
характеристики в деякому обмеженому районі. У межах цього району на
вибраній позиції передбачається розмістити новий РЕЗ (наприклад,
радіостанцію, радіолокаційну станцію, телевізійний ретранслятор та ін.).
Технічні характеристики, частотні, просторові і часові режими нового РЕЗ
відомі, ЕМС раніше розміщених РЕЗ апостеріорно перевірена і забезпечена.
Якщо в результаті оцінювання виявиться, що взаємного впливу, який заважає,
між раніше розміщеними і РЕЗ, що розміщується, не передбачається, то
ухвалюється позитивне рішення про можливість експлуатації нового РЕЗ в
даному районі. У іншому випадку для РЕЗ призначається інша позиція або
інші режими роботи (якщо це можливо) і проводиться повторне оцінювання
ЕМС. Якщо в результаті виявиться, що ЕМС сукупності РЕЗ в даному районі
не забезпечується, то робиться висновок про неможливість використання
нового РЕЗ в даному районі.
Забезпечення ЕМС РЕЗ є складовою радіоелектронного захисту РЕЗ та
досягається узгодженим використанням радіочастот; дотриманням норм
частотно-територіального рознесення РЕЗ; визначенням пріоритетів
використання та регламентацією їх роботи. Отже, завдання оцінювання ЕМС
може бути зведене до послідовного розгляду дуельних перешкодових
варіантів взаємодії кожного РЕЗ. Проблему ЕМС РЕЗ можна вирішувати за
допомогою відповідного комплексу технічних та організаційних заходів.
Технічні заходи мають на меті послаблення навмисних електромагнітних
перешкод у джерелах їх виникнення. Організаційні заходи включають у себе
розподіл радіочастот, встановлення частотно-просторового рознесення між
РЕЗ, визначення місцезнаходження РЕЗ та інші заходи, пов’язані з
правильним урахуванням технічних параметрів різних засобів, що мають
вплив на забезпечення ЕМС.
Редько Я.В., д.т.н., доц.,
Супрун Н.П., д.т.н., проф.
Київський національний університет технологій та дизайну
НАНООБРОБКА ТЕКСТИЛЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Одними із можливих у найближчому майбутньому видів нової зброї,
заснованої на новітніх технологіях, вважається, на думку експертів,
надвисокочастотна, інфразвукова та радіочастотна. Відомо, що навіть
слабкий енергетичний вплив електромагнітного випромінювання на організм
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людини впливає на резонансні процеси на молекулярному і клітинному рівні
в різних органах і системах живого організму, що призводить до гострих і
хронічних захворювань. Тому захист людини від впливу електромагнітного
випромінювання будь-якої природи є актуальним завданням.
Для отримання текстильних матеріалів, призначених для відбиття або
поглинання електромагнітного випромінювання, традиційно використовують
чотири основні підходи: введення електропровідних ниток, нанесення
покриттів з металів або електропровідних з'єднань металів, нанесення
наночасток металів або їх електропровідних з'єднань, введення мікро- або
нанорозмірних вуглецевих частинок.
Розробка матеріалів, що містять магнітні наночастинки, забезпечує нові
властивості текстилю. Метою нашої роботи є розробка простої технології
одержання нанокомпозитних текстильних матеріалів з провідними та
магнітними властивостями та визначення їх морфологічних та структурних
характеристик. Для дослідження були використані текстильні матеріали
різного сировинного складу, в які вводилися наночастинки порошку
магнетиту, що були синтезовані доступним методом хімічного осадження у
ванні в присутності реагентів FeCl3, FeSO4 * 7H2O та волокнистого матеріалу.
Процес проводили при 100°С протягом 1 год, оброблені зразки промивали
дистильованою водою протягом 10 хв і сушили при кімнатній температурі.
Морфологію поверхні оброблених матеріалів характеризували методом
скануючої електронної мікроскопії. За допомогою рентгеноструктурного
аналізу визначено розподіл частинок наномагнетиту в об’ємі текстильних
матеріалів. Криві намагнічування синтезованих наночастинок магнетиту та
оброблених ними матеріалів вимірювали за допомогою магнітометру
вібраційного типу.
Розроблено екобезпечний доступний технологічний процес отримання
текстильних матеріалів з магнітними властивостями на основі залізооксидних сполук за двохстадійною схемою обробки: 1 стадія – сорбція
матеріалом солей заліза із вихідної ванни; 2 стадія ‒ співосадження
сорбованих солей заліза водним розчином аміаку. Процес може бути
реалізованим на існуючому обладнанні опоряджувального виробництва
текстильної промисловості.
Романенко І.О., д.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Дублян О.О.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Інтенсивне ускладнення і збільшення масштабів бойових дій,
впровадження електронно-обчислювальної техніки в усі сфери управління
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військами, стало основою для розробки автоматизованих систем управління
військами (АСУВ), які якісно змінили формулу управління військами та
значно підвищили його ефективність. На сьогоднішній час існує велика
кількість різнотипних автоматизованих систем управління військами (АСУВ),
проте в існуючих джерелах не наведено узагальнення і систематизації
принципів побудови сучасних АСУВ.
Основні оперативно-тактичні принципи створення (побудови) АСУВ:
1. Відповідність можливостей АСУВ організаційній структурі і
бойовими можливостями військ, озброєння і бойової техніки, а також складу
та структури системи управління військами.
2. Збереження провідної ролі командира (начальника) в процесі
управління військами, правильне поєднання творчої діяльності людини і
роботи на технічних засобах автоматизації, створення зручності для роботи
посадових осіб органів і пунктів управління.
3. Збереження основних алгоритмів роботи командирів і штабів при
впровадженні засобів автоматизованого управління військами
4. Раціональне поєднання централізованого та децентралізованого
управління, можливість швидкого переходу від автоматизованого управління
до неавтоматизованому і навпаки.
5. Автоматизація найбільш трудомістких і швидкоплинних процесів
управління, відповідність кількості і якості застосовуваних комплексів і
засобів автоматизації обсягом і значущістю завдань управління.
6. Створення та комплексне, узгоджене застосування основний,
дублюючих і резервних систем автоматизованого управління військами.
7. Забезпечення можливості управління через інстанцію, а в деяких
випадках і через дві інстанції.
8. Можливість передачі функцій управління між пунктами управління в
одній ланці управління, а в деяких випадках на пункти управління підлеглих
військ.
9. Технічна, інформаційна та лінгвістична сумісність всіх підсистем, що
входять в АСУВ.
10. Технічна, інформаційна та лінгвістична сумісність АСУВ з АСУВ
вищої ланки управління і АСУВ інших видів Збройних Сил.
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Романенко І.О., д.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Малик О.С.
Головне управління Національної гвардії України
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДЖЕРЕЛ
РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ЗАСОБАМИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
РОЗВІДКИ
Забезпечення інформаційної переваги над противником на сьогодні стає
основною умовою для ведення воєнних операцій (бойових дій).
Основним видом інформаційного забезпечення є воєнна розвідка, а її
основою – радіоелектронна розвідка.
В ході проведення аналізу відомих наукових досягнень в обраному
напрямку дослідження встановлено, що на даний час відсутня загальна
методики оцінки можливостей сил і засобів радіоелектронної розвідки щодо
оцінки інформаційної (розвідувальної) доступності джерел радіоелектронної
розвідки, що є придатною для використання в засобах автоматизації різних
ланок управління, що зв’язує окремі показники інформаційної доступності в
узагальнений на основі використання сучасних розвідувально-інформаційних
моделей.
В зазначеній доповіді проведено розробку методики оцінки
інформаційної доступності джерел радіовипромінювання засобами
радіоелектронної розвідки.
Розроблена методика дозволяє:
оцінювати джерела радіоелектронної розвідки з точки зору доцільності
включення в вихідний план розподілу сил та засобів для різних умов
обстановки (етапів бою або операції);
ефективно управляти силами і засобами добування і обробки в
інтересах вирішення задач радіоелектронної розвідки;
оцінювати ступінь ефективності управління силами і засобами
добування і обробки в інтересах вирішення задач радіоелектронної розвідки.
Дана методика, що є складовою частиною загальної методики розподілу
сил і засобів розвідки, може бути застосована на командних пунктах
(угруповання військ (сил), військової частини і підрозділу) радіоелектронної
розвідки і підвищить ефективність ведення пошуку джерел і об’єктів
радіоелектронної розвідки, а також розподілу сил і засобів за завданнями,
об’єктам і джерелами.
Крім того, вона може бути використана для оцінки ефективності
існуючих та перспективних засобів і комплексів радіоелектронної розвідки і
радіоелектронної боротьби.

СЕКЦІЯ 3 | 519

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Враховуючи зазначене, напрямком подальших досліджень слід вважати
розробку науково-методичного апарату підвищення ефективності ведення
радіоелектронної розвідки.
Романов О.М., к.т.н.,
Котюбін В.Ю.
Військова частина А1906
ПІДХОДИ ДО ПОШУКУ ПЕРІОДИЧНОСТІ У ЦИФРОВИХ
ПОСЛІДОВНОСТЯХ З БЛОКОВИМ КОДУВАННЯМ
ЗА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
У системах зв’язку та передачі даних (СЗПД), які набули широкого
розповсюдження, використовуються різноманітні методи, протоколи,
стандарти передачі даних. Для підвищення ймовірності правильного прийому
дані піддаються попередньому завадостійкому кодуванню (ЗК). Найбільш
розповсюдженими через свою ефективність видами ЗК у сучасних СЗПД є
згорткове кодування, кодування Ріда-Соломона, складені коди, TPC та LDPC
коди. Більшість ЗК, що використовуються практично, є блочними.
Для декодування прийнятих даних за існуючими методами,
алгоритмами, стандартами повинні бути відомі вид і параметри коду. В
умовах часткової апріорної невизначеності виду і параметрів кодування
необхідно попередньо провести аналіз цифрового потоку (ЦП) даних для їх
визначення. Розвитку методичного апарату для аналізу ЦП, який проводиться
перед декодуванням, приділяється значно менша увага.
Для синхронізації декодера блокових кодів перед кодованим блоком
даних вставляється синхропослідовність (СП), яка обумовлює періодичність
ЦП. На цьому заснований принцип дії методів визначення виду і параметрів
ЗК. Недоліки, притаманні практичним реалізаціям останніх, обмежують їх
застосування. Отже, актуальним є дослідження алгоритмів визначення виду і
параметрів блокових ЗК, зокрема, алгоритмів пошуку періодичності.
Серед відомих алгоритмів, що можуть бути використані для пошуку
періодичності цифрового потоку є алгоритми пошуку автокореляційної
(АКФ) та взаємокореляційної функцій (ВКФ).
Суть методу пошуку періодичності за АКФ полягає у пошуку
локальних максимумів вхідної дискретної послідовності s n . При цьому на
кожній ітерації циклу відбувається логічний зсув дискретної послідовності
0 будуть відповідати кратним
вліво (вправо). Максимуми АКФ при
значенням періоду T ЦП. Кількість ітерацій циклу зсуву дорівнює довжині
дискретної послідовності L .
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Для пошуку періодичності у ЦП s n довжиною L за допомогою ВКФ
вхідна послідовність розбивається на два ЦП s1 n і s2 n , між якими
знаходиться ВКФ.
Перший ЦП s1 n , довжиною l Tmin , – від початку s n , до значення
мінімально можливого періоду Tmin . Другий ЦП s2 n – від значення Tmin 1
ЦП s n , також довжиною l. Між послідовностями s1 n і s2 n побітно
виконується логічна операція “еквівалентність”. Отримана кількість одиниць,
внаслідок виконання операції “еквівалентність”, підраховується із
застосуванням оператора суми і нормується до загальної кількості біт у ЦП.
Значення l на кожній ітерації циклу збільшується на одиницю. При
досягненні довжини сформованих ЦП l значення істинного періоду Т , що
аналізується, зсув СП у утворених послідовностях від їх початку буде
однаковим, що обумовить різке збільшення кількості біт, що співпадають, і
сплеск їх ВКФ.
Для визначення ефективності роботи запропонованих алгоритмів
розроблено СПЗ у середовищі Visual Studio 2017 мовою програмування С# із
підтримкою багатоядерності центрального процесора. Операційна система –
Windows 7. ЕОМ, на якій проводились експерименти, побудована на базі
чотириядерного процесора Intel Core i7-4790К з тактовою частотою 4 ГГц із 8
ГБ пам’яті.
Роблене СПЗ дозволило провести оцінку часу пошуку періодичності у
ЦП з блоковим ЗК в умовах часткової апріорної невизначеності виду і
параметрів ЗК за допомогою розглянутих алгоритмів. Також оцінено
відношення пікових значень кореляційних функцій ЦП до тіла функцій.
Виграш щодо часу пошуку за реалізованим методом ВКФ у порівнянні
з модулем СПЗ для технічного аналізу сигналів, який широко
використовується, подано у табл. 1.
Максимальна
Середній час обчислення, с
довжина
T=1000 Т=10000 T=20000 T=30000 T=40000
циклу
Існуючий
0,038
2,06
6,57
14,31
28,04
модуль
Розроблений
0,029
0,776
3,023
6,724
11,884
тестовий
модуль (ВКФ)

T=40000
48,57
18,564

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості
визначення з допомогою розроблених алгоритмів у масштабі реального часу
періоду ЦП для подальшого встановлення (визначення, ідентифікації,
класифікації, розпізнавання) на його основі виду і параметрів ЗК у ЦП.
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Рудаков В.І. д.т.н, проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ
АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Перспективними
напрямами
розвитку засобів
та
комплексів
автоматизованого управління військами (зброєю) можна вважати:
впровадження мережецентричного принципу управління військами
шляхом комплексування систем (підсистем) різного функціонального
призначення, а саме створення набору програмних та апаратних засобів, які
взаємодіють один з одним та розроблені для забезпечення оперативною
інформацією підрозділів, екіпажів, бронетанкової техніки, машин, окремих
солдат та роботизованих комплексів про бойову обстановку в реальному
(близькому до реального) часі;
розробку вітчизняної операційної системи та програмного забезпечення;
розробку спеціального програмного забезпечення (СПЗ) для вирішення
функціональних завдань, систем управління базами даних, методів забезпечення
множинного розподіленого доступу до них;
впровадження в математичне, алгоритмічне і програмне забезпечення
новітніх способів ведення бойових дій з урахуванням можливостей сучасних
бойових та інших технічних засобів, в тому числі функціонування у
віртуальному інформаційному просторі;
розробку методів і засобів ідентифікації суб’єктів та об’єктів, а також
автоматичне визначення їх стану;
впровадження сучасних методів обробки та зберігання даних з
використанням хмарних технологій, розподілених засобів і методів паралельної
розподіленої обробки;
розробку та створення самоорганізованих мереж множинного
асинхронного доступу з вирішенням завдань ретрансляції та розподілу за
пріоритетами;
використання сучасних алгоритмів та стандартів криптографічного
захисту інформації;
забезпечення уніфікованості та модульності, що надасть змогу розробляти
типові комплекти обладнання і формувати зразки та комплекси різного
призначення на основі базових елементів.
Рудаков В.І. д.т.н, проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ
ЗВ’ЯЗКУ
Перспективними напрямами розвитку засобів та комплексів зв’язку можна
вважати:
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створення та застосування засобів широкосмугового швидкісного
радіодоступу;
впровадження програмно-реконфігурованого радіо;
підвищення швидкості передачі інформації;
застосування гібридних режимів розподілу каналів (частотного, кодового,
часового та просторового);
підвищення завадостійкості, розвід- та завадозахищеності за рахунок
збільшення кількості стрибків в режимі псевдовипадкового перелаштування
робочої частоти (ППРЧ), розширення спектру частот, завадостійкого кодування,
застосування сигментних антен;
забезпечення автоматичного управління всіма видами і режимами роботи
за допомогою “інтелектуальної” системи управління.
використання сучасних технологій об’єднання (розділення) каналів
(потоків);
забезпечення можливості адаптації методу модуляції радіосигналу в
залежності від якості радіоканалу (використання багатопозиційних видів
модуляції);
впровадження програмного комплексу, що забезпечує реалізацію функцій
керування, дистанційного контролю та управління апаратурою і інтервалами
(лініями);
забезпечення передачі службової інформації та управління мережею без
організації виділених каналів;
заміна існуючої елементної бази станцій на твердотільну основу.
ефективного використання виділеного частотного ресурсу;
використання транспортних протоколів DVB-S, DVB-S2;
застосування методів частотної та енергетичної адаптації шляхом
автоматичної зміни режимів, видів і параметрів роботи;
забезпечення підтримки протоколів та алгоритмів автоматичного
встановлення зв’язку, маршрутизації, дистанційного і оперативного керування
мережею та відновлення конфігурації і програмного забезпечення;
забезпечення автоматичного наведення антенних пристроїв на супутник;
забезпечення контролю якості зв’язку з використанням вбудованої
системи контролю.
Сащук С.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО
РЕАКТИВНОГО ПІХОТНОГО ВОГНЕМЕТА ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Як відомо, реактивні піхотні вогнемети (далі - РПВ) призначені для
ураження
укритих вогневих точок противника, легкоброньованої і
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автомобільної техніки, знищення живої сили противника за укриттями і
перепонами, створення вогнищ пожеж. Найбільша ефективність застосування
цієї зброї досягається у боротьбі з фортифікаційними спорудами та при
веденні бойових дій в гірській, сильно пересічній та урбанізованій місцевості.
Вражаючими
факторами вогнемету є температурне поле і поле
надлишкового тиску. Температурне поле значною мірою залежить від складу
вогнесуміші, а поле надмірного тиску – від конструкції боєприпасу та складу
вогнесуміші. Таким чином, конструкція боєприпасу та склад вогнесуміші є
дуже важливими з точки зору оцінки бойової ефективності вогнемета.
У даний час на озброєнні знаходяться такі типи боєприпасів (реактивних
штурмових гранат) для ручних гранатометів: з кумулятивною та тандемною
кумулятивною бойовими частинами (оптимізовані для знищення танків),
термобаричний, осколочний, фугасний, димовий, запальний та інші. З них
термобаричний, запальний та димовий стоять на озброєнні як підрозділів РХБ
захисту, так і Сухопутних військ, всі інші – тільки на озброєнні підрозділів
Сухопутних військ. За своїм призначенням – враженням живої сили та
легкоброньованої техніки з термобаричними та запальними боєприпасами
конкурують осколочні, за ураженням небетонованих оборонних споруд
(окопів, спостережних пунктів, дерев’яних та кам’яних вогневих точок) –
фугасні, а за ураженням всіх вищезазначених та добре укріплених
бетонованих фортифікаційних споруд – осколочно-фугасні боєприпаси.
Виділяють наступні бойові властивості зразка реактивного піхотного
вогнемету: точність, потужність, межі застосування, живучість, надійність,
бойову універсальність, автономність, ремонтопридатність, ергономічність,
безпечність тощо. Як правило, кожна з бойових властивостей формується під
впливом множини показників. Загалом зразок РПВ одночасно має набір
показників в певному оптимальному співвідношенні між ними, що дозволяє
якнайповніше проявити його бойові властивості та забезпечити максимальну
ефективність його застосування. Нехтування будь-якою властивістю за
рахунок інших не дозволяє повністю реалізувати бойові можливості зразка
РПВ. З іншого боку, якщо досягнуто оптимальне співвідношення між
бойовими властивостями, то намагання покращити одну із властивостей
призводить до розбалансування всієї системи і зниження її ефективності.
Таким чином, бойові властивості є узагальненими показниками ефективності
зразків РПВ і в ієрархії системи показників займають проміжне місце. На
більш високому рівні вони трансформуються в інтегральні властивості, в
якості яких виступає наприклад, бойовий потенціал, а на нижньому рівні
представляють собою згортку часткових показників, значення яких
безпосередньо залежать від тактико-технічних характеристик зразків РПВ.
Введення проміжної ланки узагальнених показників ефективності РПВ
(бойових властивостей) дозволяє підвищити якість порівняльних оцінок
ефективності зразків РПВ, обґрунтувати шляхи їх модернізації і розробки
нових, перспективних зразків вогнеметів.
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Аналіз фактів застосування вогнеметної зброї дозволяє виділити чотири
основні групи бойових властивостей, що впливають на ефективність її
застосування: мобільність, оперативність, точність, вражаюча дія на ціль.
Вражаюча дія на ціль виражається через ймовірність ураження
різноманітних військових об’єктів (як точкових, так і площинних). Вона
залежить від характеристик боєприпасу та властивостей вогневої суміші, що
застосовується. Таким чином, можна виділити наступні характеристики, що
впливають на вражаючу дію реактивних піхотних вогнеметів: тип боєприпасу
(термобаричний, термобаричний з кумулятивним зарядом, запальний тощо),
маса вогневої суміші, тип вогневої суміші, тип цілі. Від даних характеристик,
зокрема, залежать такі величини як гарантовано уражаємий об’єм та площа
ураження, що безпосередньо визначають вражаючу дію вогнемета на ціль.
Як основний інструмент для оцінки ймовірнісних показників бойової
ефективності зразка РПВ застосовується математичне моделювання, зокрема,
математичний апарат теорії ймовірності, теорії ігор тощо. В ході його
застосування робляться прогнозні оцінки ефективності застосування зразків
вогнеметів в різних бойових та природно-кліматичних умовах, виявляються
їх слабкі сторони та вирішуються оптимізаційні задачі визначення обліку
перспективних зразків РПВ. Ймовірнісні показники загалом характеризують
ефективність впливу зброї на ціль.
Сендецький М.М., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ГЕЛЕВЕ ПАЛИВО ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
І ПІДРОЗДІЛІВ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
Сьогодні використання гелевого палива в індивідуальних раціонах
харчування (ІРХ) для розігріву їжі у польових умовах поширюється в арміях
країн НАТО як замінник засобів безполум’яного розігріву або сухого палива
на основі уротропіну. Гелеве паливо є перспективним завдяки його безпеці та
перевагам у використанні у порівнянні зі звичайними рідкими та твердими
паливами. Експлуатаційні характеристики та можливості, властиві рідким
паливам, а також висока щільність, збільшена енергія згорання та можливості
довготривалого зберігання, роблять гелеві палива привабливими для багатьох
застосувань а саме; розігріву їжі, здійснення індивідуального обігріву у
польових умовах, а також просушування елементів речового майна.
Фахівцями Інституту хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної
академії наук України було досліджено декілька варіантів для горючої основи
гелевого палива з урахування параметрів теплотворності та екологічності:
метанол, етанол, диетиленгліколь, ізопропіловий спирт. Враховуючи той
факт, що пари метанолу та диетиленгліколю є шкідливими, їх використання
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для виробництва гелевого палива є недоцільним, хоч і відомо, що Збройні
сили США використовують горючі гелі на основі диетиленгліколю. Здатність
ізопрапанолу до гелеутворення з більшістю агентів є найменшою, що
проявляється у найнижчих показниках в’язкості. Таким чином, горючою
основою для гелевого палива було обрано етиловий спирт, пари та продукти
горіння якого є безпечними для здоров’я.
Автором показано, що розрахункова теплотворна здатність обраних
зразків складає близько 22 МДж/кг, що у два рази більше середнього
значення теплотворності найрозповсюдженішого твердого палива в Україні –
соснових дрів.
Гелеве паливо легко підпалюється, завдяки сильній адгезії до різних
твердих матеріалів здатне горіти на похилій площині, не зісковзуючи, при
горінні не утворює кіптяви, не задувається поривами вітру. Встановлено, що
25 г гелевого палива здатне горіти протягом 15 хвилин. Доведено, що 25 г
зразка гелевого палива може довести до кипіння 200 мл води за 10 хвилин.
Було визначено найбільш технологічнодоцільний склад гелевого
палива, проведено оптимізацію його в’язкості у відношенні до
технологічності та експлуатаційних параметрів, розроблено разовий
технологічний регламент на виготовлення дослідної партії гелевого палива.
Слободяник В.А., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
РАДІАЦІЙНИМ, ХІМІЧНИМ, БІОЛОГІЧНИМ ЗАХИСТОМ ВІЙСЬК
Розробка та оснащення військ РХБ захисту автоматизованими
системами управління (АСУ) є однією з ключових задач для підвищення їх
спроможності до виконання завдань за призначенням.
Початком розвитку відповідних систем слід вважати загальновійськову
АСУ «Маневр». До її складу було включено підсистему хімічного захисту, що
включала в себе авіаційну радіаційну і хімічну розвідку та станції виявлення
ядерних вибухів.
Наступним кроком в розвитку автоматизованих систем управління РХБ
захистом було створення системи JWARN (США). Вона призначена для
автоматизації процесів збору, обробки, передачі інформації про РХБ
обстановку та оповіщення своїх військ в разі застосування зброї масового
ураження.
Система JWARN є складовою більш широкої системи, куди входять
також модулі JEM (прогнозування РХБ обстановки), та JOEF (оцінка
наслідків застосування зброї масового ураження). Ланцюжок систем JWARN
– JEM – JOEF є базовим для будь-якої АСУ РХБ захисту військ. США є
єдиною країною, де такий ланцюг нині функціонує.
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Аналогом американської автоматизованої системи управління РХБ
захистом військ виступає російська АСУ РХБ захисту «Сузір’я - ХМ». Дана
система має порівняно розвинуте спеціальне програмне забезпечення для
прогнозування РХБ обстановки. Проте вона відстає від американської за
рівнем автоматизації процесів збору інформації про РХБ обстановку, що
негативно впливає на тривалість циклу бойового управління.
Автоматизовані системи управління, що засновані на принципі
мінімізації часу на цикл управління поступово вичерпують можливості свого
розвитку. Намагання їх копіювати при створенні вітчизняної АСУ РХБ
захисту на наш погляд є недоцільним.
Аналіз концепцій та принципів побудови АСУ РХБ захистом військ
вказує на ряд притаманних їм істотних недоліків, а саме – надмірну
централізацію управління та концентрацію зусиль на мінімізації наслідків
застосування зброї масового ураження.
В якості альтернативи закордонним зразкам АСУ РХБ захисту
пропонується «інтелектуальна» автоматизована система РХБ захисту військ,
що базується на наступних принципах:
децентралізації управління з переходом від ієрархічних до
гнучких, розподілених систем управління, здатних змінювати свою структуру
та функції в залежності від обстановки;
переході від задач мінімізації наслідків застосування зброї
масового ураження до задач прогнозування ризиків застосування ЗМУ з
метою уникнення ураження;
переході від АСУ з «повною інформованістю» до АСУ, здатних
діяти в умовах часткової або повної невизначеності.
З метою задоволення цих принципів розробляється змішана мережеієрархічною структура функціонування АСУ. В такій АСУ під задачі шляхом
самоорганізації створюються кластери, які після виконання задач
розпадаються. Тобто в основі такої системи - тимчасові мережево-ієрархічні
структури. Зв’язки між елементами таких структур – мереже центричні на
кожному шарі (рівні управління) та ієрархічні між шарами (рівнями
управління). Таким чином система управління не є сталою, вона весь час
трансформується, адаптуючись до умов бойової обстановки.
Автором показано, що більшість задач управління РХБ захистом військ
можливо сформувати у вигляді безперервних динамічних задач оптимального
розбиття множин, що виникають при управлінні розподіленими системами.
Даний клас задач вивчається у науковій школі професора Е.М.Кисельової.
Для чисельного рішення таких задач застосовують методи не
диференцируємої оптимізації, зокрема різні варіанти r-алгоритму,
розробленого Н.З.Шором.
Слід зазначити, що розвиток сучасних АСУ РХБ захисту військ
проходить у двох напрямках – поліпшенні оперативного управління за
рахунок автоматизації процесів підтримки прийняття рішень та поліпшення
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ситуаційної обізнаності за рахунок автоматизації процесів обміну
інформацією. При цьому перший напрямок базується на ієрархічних
структурах, другий – на мережецентричних. Разом з тим проведений нами
аналіз показує, що в основу перспективних «інтелектуальних»
автоматизованих систем слід покласти прямо протилежне – децентралізацію
оперативного управління, та перехід до змішаних ієрархічно –
мережецентричних структур при створенні єдиного інформаційного поля.
Слободяник В.А., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
CТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ, БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ
Система технічних засобів радіаційної, хімічної, біологічної (далі РХБ)
розвідки являє собою сукупність розподілених по організаційній структурі
військ технічних засобів, що призначені для вирішення задач РХБ розвідки,
контролю та оповіщення військ. Принцип розподілу цих засобів є складною
задачею, що повинен гарантувати можливість раннього виявлення та
оповіщення своїх військ про факт застосування зброї масового ураження. В
роботі О.В. Бабенко вказується, що розподіл технічних засобів РХБ розвідки
повинен бути оптимальним, проте не наводиться критерій (критерії) цієї
оптимальності.
В статті [С.В. Горбунов, А.С. Старостін, Г.С. Черних] розглянуто стан
засобів РХБ розвідки та контролю Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій (МНС) Росії. Порівняння системи технічних засобів хімічної
розвідки і хімічного контролю армій США та РФ проведено в роботі
О.В.
Бабенко. Вказується що їх побудова має однотипний характер, а відмінності
продиктовані вимогами національних стандартів, поглядами на зміст задач
хімічної розвідки і можливого характеру бойових дій з застосуванням
хімічної зброї. В якості основних тенденцій виділяється: постачання приладів
хімічної розвідки до якомога нижчих рівнів військових структур, аж до
придання їм статусу індивідуальних; побудова перспективних систем
виходячи з розумного співвідношення локальних та дистанційних засобів
хімічної розвідки; впровадження у мобільні засоби універсальних
аналітичних приладів, що поєднують можливості хімічної розвідки і
хімічного контролю.
У роботі О.В. Бабенко вказуються наступні вихідні дані для побудови
системи технічних засобів хімічної розвідки і хімічного контролю:
- військова доктрина держави, а також військові доктрини потенційних
противників;
- погляди на роль хімічної зброї і тактику її застосування;
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- склад рецептур і табельність отруйних речовин, що можуть бути
застосовані;
- особливості організаційної структури армії.
Аналіз наявної літератури показує, що на даний час відсутній єдиний
формалізований підхід до підтримки прийняття управлінських рішень з
побудови системи технічних засобів РХБ розвідки. Такі системи будуються
як правило з залученням вузького кола експертів на основі їх знань і досвіду.
Таким чином, побудова адаптивної до умов конкретної держави
методики обґрунтування структури та складу системи технічних засобів РХБ
розвідки є актуальною науковою задачею.
Автором
запропоновано
наступний
алгоритм
структурнопараметричного синтезу системи технічних засобів РХБ розвідки:
- задати рівні ієрархій організаційної структури військ;
- для кожного рівня ієрархії визначити множину допустимих (за
призначенням і ТТХ) технічних засобів РХБ розвідки та моніторингу;
- на множині рівнів ієрархії створити множину можливих комбінацій
технічних засобів, що являють собою різні варіанти побудови системи
технічних засобів РХБ розвідки;
- визначити інтегральний показник ефективності системи технічних
засобів РХБ розвідки;
- задати цільову функцію структурного синтезу системи технічних
засобів РХБ розвідки на основі критерію інтегральна ефективність-вартість;
- встановити за рахунок набору нерівностей обмеження на синтезовані
варіанти системи технічних засобів РХБ розвідки;
- за допомогою еволюційних алгоритмів здійснити пошук
наближеного рішення оптимізаційної задачі структурного синтезу;
- для вибраної структури за допомогою запропонованої автором
методики (нечітких експертних оцінок) визначити основні параметри
структурних елементів системи технічних засобів РХБ розвідки.
Слободяник В.А., к.т.н., с.н.с.,
Долгаленко О.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ РУХОМОГО КОМПОНЕНТУ
СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ, БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ
Технічні засоби розвідки можуть бути стаціонарними або рухомими,
точковими або площинними, неспецифічними або специфічними,
спеціалізованими або комбінованими. Серед рухомих засобів РХБ розвідки
слід виділити: спеціальні машини РХБ розвідки, польові хімічні лабораторії,
станції засічки ядерних вибухів, тощо. Спеціальні машини РХБ розвідки як
правило є комбінованими точковими або площинними засобами. Тобто вони
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можуть контролювати РХБ обстановку в місці свого розміщення, або в зоні
певного радіусу (за наявності приладів дистанційної розвідки або бортових
безпілотних літальних апаратів).
На теперішній час відомі різні варіанти побудови рухомого компоненту
системи РХБ розвідки. Проте є два основних тренди. Перший з них полягає у
розділенні функцій неспецифічної і специфічної РХБ розвідки. Першу
функцію, що полягає у виявленні можливої РХБ загрози, попередженні військ
та відборі проб для подальших аналізів, виконують спеціальні машини РХБ
розвідки. Другу функцію – ідентифікації РХБ загрози, підтвердження або
скасування раніше надісланого у війська попередження та корегування
заходів для лікування постраждалих виконують польові хімічні лабораторії.
В другому варіанті в одній машині поєднуються функції неспецифічної
і специфічної РХБ розвідки на рівні поєднання можливостей спеціальних
машини РХБ розвідки та польових хімічних лабораторій. Такі машини РХБ
розвідки поряд з радіометрами, газоаналізаторами, приладами неспецифічної
біологічної розвідки, містять і обладнання, яке міститься у польових хімічних
лабораторіях.
А
саме,
спектрометри,
газові
хроматографи,
хроматомасспектрометри, прилади специфічної біологічної розвідки, інше
складне обладнання, яке працює з пробами повітря, води та ґрунту.
Всі інші варіанти побудови рухомого компоненту системи РХБ
розвідки є проміжними варіантами між вищезазначеними двома основними.
Варіант побудови рухомого компоненту системи РХБ розвідки, що
поєднує функції неспецифічної і специфічної РХБ розвідки нині є
переважаючим. Фактично всі країни-члени НАТО, а також інші заможні
країни сконцентровані саме на ньому. Цей варіант має як певні переваги, так і
недоліки. До основної переваги слід віднести можливість ідентифікації РХБ
загроз з високим ступенем надійності у режимі часу, близькому до реального.
Таким чином підвищується швидкість реагування системи РХБ розвідки на
загрози РХБ характеру. Проте існує і ряд істотних недоліків, перш за все
висока вартість спеціальних машини РХБ розвідки. В той час, як загрози РХБ
характеру в більшості сценаріїв воєнних конфліктів є локальними і
малоймовірними, варіант поєднання функцій неспецифічної і специфічної
РХБ розвідки призводить до необхідності організації транспортування та
обслуговування складного і дорогого обладнання, яке з великою вірогідністю
ніколи не буде застосоване за призначенням.
Як наслідок, навіть в таких фінансово-спроможних країнах як США та
ФРН парк спеціальних машин РХБ розвідки не перевищує 300 одиниць.
Сусідня нам Турецька Республіка має намір закупити 60 машин у другому
варіанті виконання в рамках програми SPV. Якщо порівняти цю кількість
машин з площею території, що займають ці країни, то отримаємо дуже рідку
мережу покриття. Тобто з наявною кількістю спеціальних машин РХБ
розвідки дуже важко забезпечити оперативність реагування на загрози РХБ
характеру. Крім того, для багатьох країн вартість однієї машини, що
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починається з 3-4 млн. доларів є «не підйомною». Тому, на нашу думку,
доцільно розглянути перший варіант побудови рухомого компоненту системи
радіаційної, хімічної, біологічної розвідки на основі порівняно не дорогих
машин не специфічної РХБ розвідки, зробивши наголос на чутливості і
достовірності отриманих ними даних. Ефективність цих машин можливо
значно підвищити, встановивши на них сучасні засоби зв’язку та поєднавши
їх в єдину мережу.
Слободяник В.А., к.т.н., с.н.с.,
Севостьянов Д.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ,
БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ
Класифікація технічних засобів РХБ розвідки можлива по принципу
функціонування, призначенню, способу виявлення (точковий або
дистанційний), тощо. З роботи Бабенко О.В. з колегами слідує, що розподіл
технічних засобів РХБ розвідки по організаційній структурі військ Росії і
США базується перш за все на їх призначенні. В роботі Радеуцкого В.Ю.,
Шульженко В.Н., Рубанова Ю.К. та інших, відповідна класифікація
проводиться по типу зараження і ґрунтується на підході формальної логіки.
Автори виділяють три рівні. Верхній (перший) рівень містить чотири класи:
прилади виявлення радіаційної розвідки, засоби виявлення хімічної і
біологічної обстановки, комплекси виявлення РХБ обстановки, засоби і
комплекси збору і обробки даних про РХБ обстановку. На другому рівні
кожен клас ділиться на типи засобів, а на третьому рівні відповідні типи
засобів діляться на конкретні зразки.
Така класифікація дозволяє охопити весь спектр технічних засобів РХБ
розвідки, проте вона містить певні недоліки. Зокрема вона є надлишковою,
так як клас засобів і комплексів збору і обробки даних про РХБ обстановку
не містить власне технічних засобів РХБ розвідки і відноситься до системи
більш високого рівня – «системи РХБ розвідки». Крім того, така градація не
дозволяє віднести комбіновані прилади радіаційної, хімічної і біологічної
розвідки до жодного з класів.
Тому на наш погляд, більш цілісною буде класифікація з чотирьох
рівнів: Клас (І рівень) → Тип(ІІ рівень) → Засіб(ІІІ рівень) → Зразок (IV
рівень). Ця класифікація будується на наступній системі визначень.
Засобами одного типу будемо вважати засоби РХБ розвідки, що
ідентичні за своїм функціональним призначенням, проте можуть різнитися
своїми ТТХ, принципом роботи та вартістю. Для прикладу газоаналізатори
можуть ідентифікувати різну кількість бойових отруйних та особливо
небезпечних хімічних речовин, робити це різними фізико-хімічними
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методами, проте вони належать до одного типу. Разом з тим газоаналізатори,
що можуть визначати групу хімічних речовин (для прикладу нервовопаралітичної дії), але не ідентифікувати самі речовини, та аналізатори що
можуть ідентифікувати хімічну речовину - не є однотипними. Так само
машини неспецифічної і специфічної РХБ розвідки, машини РХ і РХБ
розвідки, машини з можливостями дистанційної розвідки і без неї, тощо - не
є однотипними.
Більш загальним поняттям будемо вважати клас засобів РХБ розвідки,
який може містити в собі кілька типів засобів РХБ розвідки, що поєднані
певними загальними функціональними рисами. Для прикладу різні типи
спеціальних машин РХБ розвідки відносяться до одного класу - машин РХБ
розвідки, всі газоаналізатори відносяться до одного класу – засобів хімічної
розвідки, а газові хроматографи, мас-спектрометри, хромато-масспектрометри – до класу засобів хімічного контролю.
Будемо вважати, що градація засобів проводиться по способу їх
транспортування. Так прилади РХБ розвідки можуть бути стаціонарними,
переносними, бортовими. Машини РХБ розвідки можуть бути наземними,
повітряними або морськими, керованими екіпажем, дистанційно, або
автономними. Спеціальні лабораторії можуть бути стаціонарними та
рухомими, і т.д.
На першому рівні виділимо три головних класи: індикатори (природні
або штучні), прилади, комплекси технічних засобів РХБ розвідки та
моніторингу. Кожен з них в свою чергу може мати свої підкласи. Так клас
комплексів технічних засобів РХБ розвідки та моніторингу містить наступні
підкласи: спеціальні машини РХБ розвідки, об’єктові системи РХБ
моніторингу, станції засічки ядерних ударів, спеціальні лабораторії РХБ
контролю. Під комплексом технічних засобів РХБ розвідки та моніторингу
будемо розуміти цільову сукупність приладів та засобів, об’єднаних в єдину
систему для одночасного вимірювання множини параметрів з метою
комплексної оцінки РХБ обстановки. Складовими таких систем можуть бути
(крім власне індикаторів та приладів РХБ розвідки і контролю):
метеорологічні комплекти, засоби управління, зв’язку і обробки інформації,
системи підтримки прийняття рішень, засоби відбору та збереження проб,
тощо.
Клас приладів РХБ розвідки містить наступні підкласи: прилади
радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, комбіновані прилади радіаційноїхімічної, хімічної-біологічної, радіаційно-хімічно-біологічної розвідки,
прилади дистанційної хімічної, біологічної, хімічно-біологічної розвідки.
Кожен з цих підкласів містить один або кілька типів приладів РХБ розвідки.
Для прикладу підклас приладів радіаційної розвідки містить два типи
приладів цього класу: виявлення та контролю радіаційної обстановки.
Кожен з цих типів в свою чергу може бути розділений на підтипи.
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Приведена класифікація до певної міри враховує всі можливі критерії:
принцип
функціонування,
тип
зараження,
призначення,
спосіб
транспортування та виявлення. На наш погляд, вона може бути основою для
подальших робіт з формування принципів систематизації технічних засобів
РХБ розвідки та контролю, що не містять протиріч.
Слюсар В.І, д.т.н., проф.,
Гамалій Н.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДОСВІД РОЗРОБКИ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ
В НАТО
Інтерес НАТО до зброї несмертельної дії (NLW) бере початок із
середини 1990-х років, після брифінгу генерала Ентоні Цінні (Anthony Zinni)
щодо результатів застосування зброї несмертельної дії під час місії ООН у
Сомалі. У 1999 р. Північно-Атлантична рада (North Atlantic Council, NAC)
опублікувала політику НАТО у сфері NLW (NATO NLW Policy), яка
базувалася на ініціативі оборонних спроможностей (Defence Capabilities
Initiative, DCI) та розглядала NLW як критичну додаткову спроможність, що
необхідна для задоволення потреб майбутніх операцій.
Згодом необхідність боротьби з тероризмом поставила оперативну
спільноту НАТО перед проблемою мінімізації супутніх збитків, які
супроводжують силові акції та сприяють ескалації насилля й загроз як
стосовно цивільних осіб, так і військових, призводячи до небажаних травм,
провалу місій та політичних резонансів. Тому у 2007 році Конференція
національних директорів з озброєнь (CNAD) прийняла рішення розширити
програму боротьби з тероризмом (DAT POW) за рахунок використання
нелетальних спроможностей (Non-Lethal Capabilities, NLC). Розвиток цих
спроможностей став 11-м напрямом реалізації DAT POW і з тих пір
лишається актуальним.
Розробки зброї несмертельної дії, як і будь-яких традиційних видів
озброєння та військової техніки, у державах-членах НАТО починаються з
проведення відповідних досліджень. Для цього створена й ефективно
функціонує розгалужена система суб’єктів державної й недержавної власності.
Основними механізмами виконання досліджень є:
залучення наукового потенціалу держав-членів НАТО та країн-партнерів
у рамках Організації НАТО з науки та технологій (Science & Technology
Organization (STO), колишня Організація НАТО з досліджень та технологій
(RTO));
використання дослідних спроможностей промисловості за допомогою
дорадчо-промислової групи НАТО (NIAG);
багатонаціональні проекти з ініціативи “Розумна оборона”;
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програма дій щодо боротьби з тероризмом (DAT POW).
Крім того, слід указати дослідження, що проводяться в рамках
Європейської оборонної агенції (EDA) або ж без залучення наддержавних
організаційних структур на національному рівні та дво- чи багатосторонній
основі.
Сова О.Я., д.т.н.
ВІТІ імені Героїв Крут
Налапко О.Л.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Остапчук В.М.
Військова частина А0106
ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ МУРАШИНИХ КОЛОНІЙ ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ МАШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ЗВЯЗКУ З
МОЖЛИВІСТЮ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ
Маршрутизація в мережах зв’язку з можливістю до самоорганізації є
складною науково-практичною задачею. Авторами зазначеною доповіді
пропонується використовувати мультиагентні системи для вирішення завдань
маршрутизації, одним з яких є алгоритм колоній мурах.
Імітація самоорганізації мурашиної колонії становить основу
мурашиних алгоритмів оптимізації. Колонія мурах може розглядатися як
мультиагентна система, у якій кожний агент (мураха) функціонує автономно
по дуже простих правилах. Основу поведінки мурах становить
самоорганізація, механізми якої забезпечують теоретично оптимальну
поведінку. Принципи його полягають у досягненні системою деякої
глобальної мети в результаті низькорівневої взаємодії її елементів.
Мурашиний алгоритм для вирішення завдань маршрутизації в мережах
зв’язку з можливістю до самоорганізації застосовується в такий спосіб. У
початковий момент часу в кожній функції бази знань перебуває кількість
мурах, що дорівнює числу кластерів, у які входить ця функція. При цьому
кожна мураха має сувору належність тому кластеру, з якого він почав свій
рух. Належність кластеру проявляється в тому, що мураха більш
сприйнятлива до феромону, що залишена мурахами з “свого” кластера.
Переміщення з функції в функцію для мурахи залежить від наступних
показників: видимості; величини, зворотної відстані між функціями;
віртуального сліду феромону; кількості феромону, що залишений для зв’язку
раніше іншими мурахами й збереженого до ітерації алгоритму.Мурашиний
алгоритм застосовується на двох етапах аналізу знань системи. На початку
він запускається на просторовій (багатомірній) моделі бази, після чого на
підставі його роботи робляться первинні висновки. Потім модель
спрощується: віддаляються деякі зв'язки між функціями, окремі функції
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поєднуються в більші структурні одиниці, структура знань відображається на
двовимірний простір.
Після цього алгоритм запускається на спрощеній плоскій моделі знань.
За результатами зазначеного дослідження можна зробити висновок, що
мурашиний алгоритм при всій своїй складності є найбільш продуктивним для
вирішення завдань маршрутизації в мережах зв’язку з можливістю до
самоорганізації.
Станіщук А.Б.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ C4I
ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ ASELSAN
Тактичні системи C4I виробництва компанії Aselsan забезпечують
підтримку прийняття рішення командиром за рахунок обробки інформації
про індивідуальні функціональні можливості окремих бойових одиниць в
тактичному і оперативному рівні, протиповітряну оборону та матеріальнотехнічне забезпечення. Системи C4I аналізують ефективність бойового
застосування підрозділів і автоматизують процес контролю командиром за
полем бою, що забезпечує здатність діяти в змінних умовах оперативної
обстановки.
Адміністративна система управління полем бою забезпечує:
аналіз своїх військ (сил, частин), забезпечує підрозділи автоматизованим
розповсюдженням інформації про поле бою;
вирішення завдань щодо контролю і управління за усіма підрозділами;
планування і підготовку бойового застосування підрозділів із
застосуванням цифрових карт і географічної інформаційної системи (GIS);
цифрову передачу повідомлень і обмін даними;
контроль оперативного і логістичного стану;
планування руху підрозділів.
Система вогневої підтримки (ведення вогню) забезпечує:
об’єднання усіх вогневих одиниць і системи цілевказання одне з одним
для забезпечення найбільш ефективного і своєчасного вогню;
підтримання інтеграції підсистем для тактичного і технічного вогню;
автоматизацію команд підтримки прийняття рішення про відкриття
вогню;
планування і виконання вогневого ураження противника, у потрібний
час, з оптимальної системи зброї, визначеним боєзапасом;
підтримку рішення про поповнення боєзапасу.
Система Протиповітряної Оборони забезпечує:
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управління і контроль системами протиповітряної оборони і основними
засоби для бойового застосування на театрі бойових дій;
обробку інформації про повітряну обстановку;
створення об’єднаної повітряної обстановки яка розповсюджується для
усіх користувачів і систем зброї в реальному часі;
автоматичне або ручне цілерозподілення з використанням відповідних
алгоритмів.
Система розвідки та електронної протидії ґрунтується на використанні
радіолокаційних станцій виявлення повітряних і наземних цілей, електроннооптичних датчиків та спеціалізованих датчиків (так званих датчиків EW
(Електронної війни) власного виробництва. За рахунок відкритої архітектури
система C4I компанії ASELSAN може об’єднувати усі засоби розвідки через
використання загальних стандартів обміну інформацією.
Система комунікацій призначена для забезпечення надійного і
своєчасного обміну цифровими даними великої швидкості, що отримані від
датчиків, зброї а також між автоматизованими робочими місцями посадових
осіб підрозділів (частин) як під час руху так і на стоянці.
Така система ґрунтується на гнучкості та можливості оперативної зміни
топології, що значно підвищує час обробки інформації з подальшою
підтримкою прийняття рішення командирами усіх ланок управління.
Таким чином слід зробити висновок про необхідність використання
набутого компанією ASELSAN досвіду у створенні вітчизняної системи
рівня C4I для забезпечення підтримки прийняття рішення командирами під
час ведення бойових дій та управління підрозділами за будь-яких умов.
Станіщук А.Б.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТАКТИЧНИХ МЕРЕЖ ОБМІНУ
ІНФОРМАЦІЄЮ
Тенденції розвитку тактичних мереж обміну інформацією вказують на
необхідність широкого використання хмарних технологій для ефективної
передачі даних між пунктами управління та бойовими одиницями до
окремого солдата включно.
Сучасні системи, що складаються з обчислювальної техніки, БПЛА,
засобів навігації, спостереження та розвідки, встановлених на транспортних
засобах, датчиків, які використовуються окремими солдатами тощо,
використовують принцип передачі інформації на обробку у великі центри
обробки даних. Цей процес доволі трудомісткий і використовує значний
ресурс пропускної здатності каналів зв’язку.
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Створення сучасної взаємопов’язаної тактичної мережі обміну
інформацією повинно ґрунтуватись на отриманні доступу до даних за
рахунок програмного забезпечення навіть коли відсутній доступ до потужних
мереж.
Ці дані можуть мати декілька можливих форм:
1 Ведення операцій. Наприклад, знімки БПЛА потенційної небезпечної
зони можна покращити з урахуванням даними розвідки та оперативними
даними завдяки локальній обробці зображення у режимі реального часу.
2 Постійне відстеження своїх військ надасть можливість керувати
великою кількістю даних на рівні невеликих підрозділів і окремих солдатів
щодо їх розташування.
3 Здоров’я солдата можливо відстежувати через використання датчиків,
які можуть відстежувати частоту серцевих скорочень солдатів та інші
життєво важливі ознаки, що надасть змогу керувати безпекою солдатів під
час виконання завдань.
Такі різноманітні функції залежать від швидкого та надійного
отримання доступу для обміну та обробки даних на тактичному рівні. Це
притаманна перевага тактичних мереж обміну інформацією.
Використання тактичних мереж обміну інформацією надасть
можливість виконувати функції на будь-якому доступному ресурсі. Вони
можуть бути мобільними та неоднорідними, через використання програм, що
встановлені на мобільних платформах, керованих пристроїв або датчиків, які
постійно не контролюються. Такий підхід дозволить збирати інформацію на
місцях без обов’язкової її відправки для обробки, що значно надасть змогу
ефективніше реагувати на зміни обставини на полі бою.
Телепа М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНОГО
МОНІТОРИНГУ ЗЕМЛІ
Багаторівнева система гіперспектрального моніторингу Землі
орієнтована на створення унікальної системи гіперспектрального моніторингу
фізико-хімічного складу об’єктів на основі використанням комплексних
даних, отриманих від гіперспектральних датчиків космічного, авіаційного та
наземного базування в інтересах Збройних сил України.
В запропонованій системі реалізуються три рівня гіперспектрального
моніторингу: космічний, авіаційний та наземний.
Космічний сегмент системи оперативного гіперспектрального
моніторингу представлені космічними апаратами що дозволить проводити
глобальний моніторинг більшої частини території за один маршрут.
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Авіаційний сегмент представляє собою літак-лабораторію на базі
легкого багатоцільового літака або безпілотного літального апарату та
призначений для калібрування і валідації гіперспектральних даних,
отриманих з космічного апарату, а в режимі автономного знімання – для
отримання оперативної гіперспектральної інформації високого просторового
розширення.
Наземний сегмент представляє собою мобільні і стаціонарні фізикохімічних лабораторій.
Це дозволяє отримати інформацію про склад природних і
антропогенних об’єктів враховуючі наступні показники:
− визначенні ряду характеристик об’єкта у великому числі вузьких
спектральних діапазонів;
− отриманні поверхневого розподілення спектральних характеристик по
площі об’єкту;
− інтеграція відеоінформації традиційної апаратури спостереження з
інформаційно-вимірювальним
компонентом,
роль
якого
виконує
гіперспектральна апаратура.
− формуванні портрета об’єкта на основі інтеграції просторових даних і
спектральних характеристик, що в подальшому дозволяє провести точну
ідентифікацію об’єктів, визначити їх характеристики та поточний стан;
− рішення задачі класифікації даних гіперспектрального знімання.
Телепа М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ГЕОПРОСТОРОВА РОЗВІДКА ЯК НОВИЙ ВИД РОЗВІДУВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В епоху маневрених бойових дій із широким застосування
високоточного озброєння, топогеодезичному забезпеченню (ТГЗ) операцій
(бойових дій) військ (сил) надається важливе значення, що в свою чергу
складається з комплексу завдань науково-технічного, виробничого і
організаційного характеру, направлених на створення, поновлення і
своєчасного доведення до органів керування і військ топогеодезичної
інформації (ТГІ) в цілях вивчення і оцінки місцевості при прийнятті рішення,
плануванні і веденні операцій (бойових дій), організації взаємодії і керування,
а також ефективного застосування озброєння і бойової техніки.
Топогеодезичне забезпечення передових країн світу - це комплекс
заходів по створенню, накопиченню та доведенню до військ топогеодезичної
інформації,
На даний час топогеодезичне забезпечення розвилось в наукововиробничу галузь, визначаючи напряму успіх вирішення військових завдань
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на рівні їх аналізу, прогнозуванні, плануванні і оцінки. Ця галузь представляє
собою сукупність процесів інформаційно-керівного, науково-технічного і
виробничо-технологічного характеру, залучаючи в сферу своїх інтересів
природничі та прикладні науки і використовує сучасні досягнення високих
технологій.
Основою топогеодезичного забезпечення збройних сил передових країн
світу є геопросторова інформація.
Геопросторова інформація – це вид інформації про просторово
розподілені об’єкти, процесах і явищах на поверхні Землі, в ії надрах і
навколоземному просторі, що дозволяє встановити зв’язок між ними, і
закономірності їх розвитку. Геопросторова інформація складається
топогеодезичної інформації (ТГІ) та навігаційно-часових даних (НЧД).
Одним з способів отримання геопросторової інформації є
геопросторова розвідка
Розвиток способів отримання і використання геопросторової інформації
впливає на корінні зміни в державних та військових структурах,
забезпечуючи національну безпеку,
Наприклад, в США процес об’єднання картографічних, розвідувальних
та інформаційних технологій привели до створення Національного агентства
геопросторової розвідки (NGA), а в Німеччині - до створення унікальної по
своїм задачам і можливостям геоінформаційна служба Бундесверу
(Geoinformationsdienst derBundeswehr).
Під геопросторову розвідкою в США розглядають як знімання і
обробку зображень з ціллю отримання розвідувальної інформації, даних для
подальших їх накладень на геопросторову інформацію. Геопросторова
розвідка націлена на зниження рівня невизначеності обстановки за рахунок
сучасного забезпечення військового керівництва даними, необхідними для
прийняття рішення і дієвих мір.
Ввібрав в себе всі досягнення в області аналізу видової інформації,
картографії і геодезії, геопросторова розвідка перетворилась в новий вид
розвідувальної діяльності, відмінний від всього, що існувало до неї.
Телепа М.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
В останні роки у нашій країні та за кордоном активно прогресують
технології гіперспектрального аналізу об’єктів земної поверхні в процесі
дистанційного зондування землі. Це перспективний напрямок дослідження
об’єктів земної поверхні та їх властивостей на основі здатності матеріалів
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поглинати та відбивати світло. Саме з цією метою проводиться розробка цілої
лінійки гіперспектральних сенсорів оптичного діапазону (гиперспектрометів)
авіаційного, космічного та іншого призначення. Така апаратура дозволяє
отримати для заданого району місцевості зображення, зафіксовані у вузьких
суміжних спектральних діапазонах від 0,3 ... 2,5 мкм. В результаті знімання
формується масив даних у вигляді набору зображень однієї і тої ж сцени
отриманих в різних спектральних діапазонах, що в подальшому надає
можливість проведення ідентифікації об’єктів.
Фундаментальною основою гіперспектрального знімання є однозначна
відповідність між реєстрованими відбитим оптичним сигналом та елементним
складом відбиваючої поверхні. У якості підсвічування поверхні Землі в
денний час може використовуватися сонячне випромінювання, а в нічний час
– місячне і навіть випромінювання зірок.
Висока чуттєвість коефіцієнтів відбиття різнорідних об’єктів до частоти
і поляризації підсвіченого випромінення виділяє гіперспектральний метод
серед інших методів вивчення поверхні Землі. Данні гіперспектральних
вимірів використовуються з метою вирішення складних завдань виявлення
малих об’єктів, ідентифікації, виділення відмінностей між дуже близьких по
класами об’єктів, оцінка біохімічних та геофізичних параметрів та ін. Лише
гіперспектральні виміри можуть виявити мілкі спектральні відмінності між
окремими елементами поверхні і служать індикатором об’єктів які нас
зацікавили.
Телепа М.В.,
Горбачевський С.А.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ВИКОРИСТАННЯ БРОНЬОВАНОГО СКЛА НА БІЙНИЦЯХ
ВОГНЕВИХ СПОРУД ВС-1 ТА МВС-2
Важливою складовою виконання завдань зоні проведення Операції
Об’єднаних сил є інженерне забезпечення, а саме інженерне обладнання
вогневих споруд з метою підвищення ефективності застосування зброї та
військової техніки, забезпечення стійкого управління військами, захисту
особового складу.
Враховуючи те що в переважній більшості вогневі споруди типу ВС-1
та МВС-2 в основному використовуються як спостережні споруди на лінії
зіткнення з противником постає питання підвищення їх захисних
властивостей як від поодиноких провокацій так і від снайперського вогню,
одним з напрямків підвищення захисту особового складу в цих спорудах є
використання броньованого скла на бійницях.
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Але наряду с тим скло, що буде застосовується на бійницях вогневих
споруд повинно відповідати певним вимогам по надійності, а саме:
- номінальна товщина, розміри, кількість шарів і композиційний склад
скла повинні забезпечувати надійний захист заданого рівня і відповідати
нормативним документам на конкретне скло;
- світлостійкими і не змінювати пропускання світла і кольору після 100
годин опромінення ультрафіолетовим промінням;
- тепло і вологостійкими, витримувати температуру 60оС, вологість 95%
і не допускати утворення пороків зовнішнього вигляду;
- витримувати температуру до мінус 40оС і не допускати руйнування
зовнішнього вигляду;
- мати маскувальні властивості від відблиску скла повинні
забезпечуватись конструктивними особливостями його встановлення або
нанесенням на нього спеціальних антибликових покриттів;
- звукоізоляцію багатошарового броньованого скла, з урахуванням
конкретних умов експлуатації;
Також при проведення бронювання дуже важливо забезпечити якісне
бронювання не тільки скла але і профілю кріплення скла. Профіль повинен
посилюватись спеціальним способом, під певний клас захисту, проходить
випробування вогнепальною зброєю на стійкість до обстрілу.
Для куленепробивного скління класу СП-3 (захист від кулі калібру 5,45
та 7,62/автомат Калашникова АК-74, АКМ), СП-4 (захист від кулі калібру
7,62/снайперська гвинтівка СВД) та СП-5. Застосовуються спеціальні
металеві броньовані профіля. З огляду на велику вагу скління та металевої
конструкції, необхідно попередньо розраховувати навантаження і
прогнозувати можливість доставки монтажу конструкції в отвори.
Для
зовнішнього
використання
застосовують
профілю
з
термоізоляційними вставками, і захисне скління в складі термостійкого
склопакета.
Такі склопакети можуть застосовуватись не тільки на вогневих спорудах
ВС-1 та МВС-2 але і при будуванні блокпостів та інших фортифікаційних
споруд.
Федоров П.М., к.т.н., с.н.с.,
Богучарський В.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НЕТРАДИЦІЙНА ЗБРОЯ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ В ЗБРОЙНИХ
СИЛАХ УКРАЇНИ
У наш час збройні сили у все більших масштабах залучаються до
специфічних завдань, таких як миротворчі операції, охорона й оборона
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важливих об'єктів і комунікацій, звільнення заручників, проведення
антитерористичних операцій, тощо. Під час виконання цих завдань підрозділи
збройних сил змушені діяти в умовах тривалого близького контакту з
цивільним населенням, яке дуже часто є ворожо налаштованим.
Для уникнення надмірної й непотрібної ескалації насильства, зайвих
жертв і руйнувань, підвищення успішності виконання подібних бойових
завдань дуже важливо, щоб відповідні підрозділи мали на озброєнні та вміли
ефективно застосовувати крім штатної смертельної зброї також спеціальні
засоби (зброю) несмертельної дії (ЗНД). Зброя несмертельної дії, на відміну
від звичайної зброї або зброї масового ураження, не завдає надмірних
ушкоджень і руйнувань, вона призначена, головним чином, лише для
тимчасової нейтралізації й функціонального придушення ворожих сил і
техніки. Після застосування ЗНД особовий склад противника лишається
живим, а техніка й матеріальні цінності – в основному придатними для
подальшого використання.
У країнах НАТО зброю несмертельної дії розробляють, постачають на
озброєння збройних сил, вчаться застосовувати й застосовують у бойових
умовах уже більше 20 років. Існують нормативні документи – директиви,
настанови, статути, тощо, які регламентують різні аспекти використання такої
зброї. У той же час у Збройних Силах України цією проблематикою,
незважаючи на її безсумнівну актуальність, практично не займаються.
Значною мірою через відсутність на озброєнні Збройних Сил України зброї
несмертельної дії маємо сумний досвід перших місяців проведення
антитерористичної операції на Донбасі, коли українські колони бойової
техніки блокувалися й навіть роззброювалися беззбройними ворожими
групами, проти яких неможливо було застосовувати бойову смертельну
зброю.
Холодний Ю.Ф., к.т.н., доц.
ПАТ «Київський вагонобудівний завод»
ШЛЯХИ КОМПЛЕКСНОГО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ
ДОСТАВКИ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
Історія людства рясніє війнами і конфліктами, які супроводжували її
впродовж тисячоліть. Навіть поверхневий їх аналіз підтверджує прописну
істину – відсутність належного матеріально-технічного забезпечення прирікає
будь-яку військову компанію на неминучу поразку. Чималу роль в цьому
відіграє наявність або відсутність в достатній кількості засобів доставки
військового майна (включаючи боєприпаси).
Досвід будівництва армій найбільш розвинених країн світу (наприклад,
армій країн-членів НАТО) вказує на прагнення стандартизувати елементи, як
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тилового забезпечення, так і озброєнь з урахуванням використовуваного для
їх доставки транспорту. Це дозволяє: скоротити час доставки вантажів і
розгортання
підрозділів;
мінімізувати
кількість
і
номенклатуру
використовуваних для доставки транспортних засобів; уніфікувати на
міждержавному рівні носії зразків озброєнь і майна. Одним з найбільших
проривів в даному напрямку можна назвати повсюдне впровадження
інтермодальних контейнерних перевезень, а також використання для цих
цілей транспортних засобів, обладнаних системами типу «мультиліфт».
Основною одиницею їх став стандартний 20-футовий контейнер типу 1С.
Завдяки цьому час операцій навантаження і розвантаження контейнерів
скоротився до 60 секунд. Виходячи зі сказаного, найближчою перспективою
застосування в Збройних силах України модульних систем в габаритах
стандартних контейнерів можуть бути модулі житлові для розміщення
особового складу, модулі тилового забезпечення і флет-платформи.
За останні 50 років в світі накопичено величезний досвід в даному
напрямку. Аналізуючи наявну інформацію, ми можемо скористатися його
результатами. Мета – не тільки скоротити час впровадження передових
технологій в нашій армії, але і заощадити чималі кошти. У США, наприклад,
інтермодальними перевезеннями в інтересах збройних сил займається
спеціально створена структура – USTRANSCOM (UNITED STATES
TRANSPORTATION COMMAND) чисельністю близько 140 тис. чоловік. У
своєму розпорядженні вона має не тільки так званий "флот контейнерів", а й
відповідні транспортні засоби. У разі необхідності до транспортування
вантажів можуть залучатися цивільні перевізники. При цьому вага найбільш
масових контейнерів типу 1С, використовуваних для транспортування
боєприпасів, може досягати 21 т. Тому для їх переміщення автомобільним
транспортом застосовуються як поодинокі автомобілі, так і автопоїзда в
складі багатовісних автомобілів (чотири або п'ять осей) з причепами. У той
же час ситуація, яка склалася в Україні із забезпеченням силових структур
транспортними засобами, дозволяє розраховувати тільки на транспортування
одиночними автомобілями контейнерів вагою не більше 11 ... 13 т. Причина –
єдиний вітчизняний виробник освоїв серійне виробництво автомобілів тільки
з трьома ведучими мостами. А для доведення до серійного виробництва
нових моделей автомобілів з чотирма ведучими мостами потрібен додатковий
час і значні фінансові ресурси, які на сьогодні в дефіциті.
Найбільш простим і ефективним виходом із ситуації може бути
формування автопоїздів для доставки модульних систем в складі тривісних
автомобілів і напівпричепів, які обладнані системами типу «мультиліфт».
Вантажопідйомність таких автопоїздів може досягати 20 ... 32 т. З метою
підвищення мобільності автопоїзда напівпричіп може бути обладнаний
активним приводом коліс.
З огляду на сказане, на ПАТ «КВБЗ» в інтересах Збройних сил України
була розроблена концепція побудови перспективного типажу напівпричепів,
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сформована у вигляді таблиці. Основоположним принципом її формування
стала колісна формула приводу коліс напівпричепів. Кількість осей
варіюється від однієї до чотирьох. Допускається застосування осей пасивних,
активних, керованих і підйомних. Тип приводу коліс напівпричепів
(механічний або гідростатичний) в концепції не показаний, але він може бути
будь-яким. Пропонований підхід може бути застосований також і для
формування версій напівпричепів для цивільного сектору економіки
(наприклад, сільськогосподарських).
У той же час зараз йде реформування структури Збройних сил України
з формуванням в їх складі нової структурної одиниці, як Командування сил
логістики. З огляду на сказане можна припустити, що викладена вище
пропозиція від ПАТ «КВБЗ» буде поміченою, отримає гідну оцінку від
професіоналів, і стане затребуваною нашою армією в найближчій
перспективі.
Черних І.В., к.в.н., доц.
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
Колос О.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Колос О.Л., к.т.н., доц.
Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
ОСОБЛИВОСТІ ФОРТИФІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
БЛОКПОСТІВ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
У СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
Характер і обсяг фортифікаційного обладнання, організація та прийоми
виконання завдань значною мірою визначаються тактикою з'єднань і частин
ООС (АТО) та тактикою дій незаконних збройних формувань.
Основною метою фортифікаційного обладнання позицій і районів є
забезпечення ефективного застосування вогневих засобів та захисту
особового складу, техніки від засобів ураження незаконних збройних
формувань.
Основними завданнями фортифікаційного обладнання є обладнання
блокпостів для контролю пересування людських і матеріальних ресурсів у
заблоковані райони, позицій сторожової охорони, районів розташування
підрозділів і районів розгортання пунктів управління.
Фортифікаційне обладнання блокпостів повинне забезпечити захист
чергової зміни від неочікуваного нападу терористичних груп. Тому основу
фортифікаційного обладнання блокпостів складають окопи для бойової
техніки на основних та запасних позиціях, окопи на відділення, вогневі
споруди, перекриті щілини, бліндажі.
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Для обмеження швидкості руху транспорту на ділянці блокпоста на
проїжджій частині дороги встановлюють бар'єри у шаховому порядку через
10-15 м. У межах блокпоста з обох боків установлюють шлагбаум із
попереджувальним знаком. Біля шлагбаума облаштовують вогневу закриту
споруду, укриття для чергових контролерів. Для вогневого прикриття з обох
боків дороги влаштовують кулеметні вогневі споруди закритого типу або
окопи для чергових вогневих засобів (БТР, БМП).
Для захисту та відпочинку особового складу блокпоста облаштовуються
бліндажі збільшеної площі для розміщення побутового обладнання та місць
відпочинку на весь особовий склад. По периметру блокпоста влаштовують
загородження обмеженої зони,
встановлюють сигнальні міни, міни
спрямованої дії у керованому режимі, дворядну дротяну огорожу.
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Косяковський А.В., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ОЗБРОЄНЬ ТА ТЕХНІКИ ВМС, ЯК
НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА РОЗБУДОВИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ВІТЧИЗНЯНИХ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ
Для адекватного реагування на існуючі загрози національним інтересам
та забезпечення обороноздатності України з морського напрямку необхідна
спільна концентрація зусиль військово-політичного керівництва країни,
підприємств ВПК та наукових установ на розвиток морських озброєнь
Військово-Морських Сил, а також єдине бачення та спільне розуміння
напрямків цього розвитку.
Протягом 2018-2019 років були розроблені, обговорені та прийняти
комплексні стратегічні програмні документи, які визначають основні вектори
та пріоритети розвитку ВМС, як виду Збройних Сил України.
Уряд схвалив зміни до Морської доктрини України (затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. N 1108), якими
визначені актуальні загрози національній безпеці у сфері морської діяльності
та визначені пріоритети послідовної морської політики України на
довгострокову (до 2035 року) перспективу.
Стратегією ВМС ЗС України до 2035 року, яка була розроблена
Командуванням ВМС ЗС України спільно з українськими та іноземними
експертами, визначено конкретні шляхи поетапного нарощування
спроможностей військово-морського флоту, включаючи генерацію сил, їх
освіту і підготовку до морських та об’єднаних операцій, забезпечення ОВТ,
іншими матеріально-технічними засобами.
Сьогодні перелік завдань, що реально виконуються ВМС ЗС України, є
вкрай обмеженим через відсутність засобів виявлення противника,
цілевказівки та ураження, а також відповідних плаформ, з яких ці засоби
можуть бути застосовані. Таким чином, першочерговим завданням є
якнайшвидше поповнення корабельного складу до мінімально необхідних
потреб та вирішення проблеми оснащення кораблів та катерів сучасним
озброєнням та технікою. Наявні корабельний і катерний склад за своїми
бойовими спроможностями та технічним станом не забезпечує у повному
обсязі виконання завдань за призначенням.
З метою реалізації завдання з поповнення корабельного складу,
озброєння та техніки ВМС ЗС України до мінімально необхідних потреб в
Державній цільовій оборонній програмі розвитку ОВТ на період до 2022 року
передбачено ряд відповідних заходів. Вчасне виконання зазначених заходів та
їх фінансування у повному обсязі дозволить відновити бойові спроможності
вітчизняних ВМС.
22 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив своєю
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постановою № 879 нову редакцію Державної цільової оборонної програми
«Корвет». Її реалізацію перенесено на період до 2028 року, а також
збільшено майже вдвічі загальний кошторис програми. Незважаючи на це,
протягом 2018 та 2019 років заходи зазначеної програми відповідно до її
призначених показників не фінансувалися, що збільшує ризики невиконання
або невчасного виконання цієї вкрай важливої для подальшого розвитку ВМС
програми.
Крім того, надважливим для розвитку ВМС є підтримка та допомога
міжнародної спільноти, насамперед США, в рамках якої ВМС ЗС України
створює сучасні пункти базування, оснащені засобами зв’язку та АСУ,
отримує катери, засоби висвітлення морської обстановки та інше озброєння і
техніку. Вкрай важливим є розширення обсягів, форм та змісту цієї допомоги,
зокрема отримання в її рамках летальних засобів, налагодження спільних
розробок та виробництва ОВТ в Україні.
Таким чином, виконання у повному обсязі всіх заходів, що визначені
вищезазначеними стратегічними та програмними документами надасть змогу
не тільки реалізувати національні інтереси України в Азовському і Чорному
морях, Керченській протоці та інших регіонах територіального моря України
з урахуванням дій РФ, як країни-агресора, а також інтенсифікувати розвиток
морської індустрії на основі сучасних технологій та перетворити її на
сучасний сектор економіки, посилити інтеграційні зв’язки зі світовим
морським співтовариством, забезпечити сталий розвиток морської індустрії
та приморських регіонів країни, виконати соціальні і культурні завдання,
пов’язані із морської діяльністю.
Андрусенко М.І.,
Єна Г.О., к.т.н., с.н.с.,
Гузь В.І.,
Ліпатов В.П., д.т.н., с.н.с.,
Нікітенко Ю.Г.,
Ткаченко В.П.,
Хоменко М.І.
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут
радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація»
БЕРЕГОВА СИСТЕМА ЗАОБРІЙНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА
ЦІЛЕВКАЗІВКИ УДАРНИМ РАКЕТНИМ КОМПЛЕКСАМ
Система заобрійного виявлення цілей та видачі цілевказівки призначена
для дальнього (заобрійного) виявлення надводних цілей і формування та
видачі даних цілевказівки для ударної ракетної зброї на повну дальність її
стріляння.
Система забезпечує:
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- освітлення надводної обстановки;
- виявлення, класифікацію, визначення координат та супровід надводних
цілей;
- формування та видачу даних цілевказівки користувачам.
Система до свого складу включає пасивну радіолокаційну станцію
(ПРЛС), активну радіолокаційну станцію (АРЛС) та станцію взаємного
обміну інформацією та взаємного орієнтування (ВЗОІ-ВЗОР), які в сукупності
забезпечують освітлення надводної обстановки далеко за обрієм до 450 км.
Особливістю даної системи є те, що апаратура всіх трьох станцій
скомплексована і дозволяє розмістити всю апаратуру на двох носіях: антенної
платформи та контейнері, що дозволяє оперативно доставляти ці дві складові
на задані берегові позиції.
На антенній платформі розміщені об’єднаний антенний пост АРЛС та
ПРЛС, антенний пост станції ВЗОІ-ВЗОР, а в контейнері: приймальнопередавальні пристрої та робочі місця операторів.
Зона відповідальності такої системи, розташованої на березі моря,
досягає до 1000 км з радіусом 450…500 км.
Основним режимом роботи такої системи є робота в пасивному режимі,
основною перевагою якого є радіомовчання і, як слідство, скритність
системи.
Для вирішення задачі тріангуляції для виміру дистанції до цілей
пасивними РЛС необхідно дві ПРЛС, розташованих на дистанції приблизно
30 км між ними, що дає можливість отримання заданих технічних
характеристик, в тому числі похибок виміру координат цілей в пасивному
режимі.
В даній системі передбачена роздільна робота АРЛС чи ПРЛС, а також
сумісна робота активної та пасивної станцій, при цьому робота станції ВЗОІВЗОР забезпечується при всіх можливих режимах роботи системи.
Основні технічні характеристики станції ПРЛС:
зона огляду до 450 км в круговому та секторному режимах з
забезпеченням середньоквадратичної похибки по пеленгу (0,4 – 0,8) градусів,
по дальності (4-8)% від вимірюваної дальності. Кількість одночасно
оброблювальних цілей до 100.
Основні технічні характеристики станції АРЛС:
дальність виявлення надводних цілей 0,9 радіогоризонту, а в
режимі зверхрефракції до 250 км, точність визначення координат по
дальності 50 м, по пеленгу 0,25 гр. Кількість одночасно оброблювальних
цілей до 50.
Основні технічні характеристики станції ВЗОІ-ВЗОР:
дальність взаємодії до 30 км з точністю визначення координат
40м по дальності, 0,3 гр. по пеленгу, з обробкою даних до 200 цілей.
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Система працює в надвисокочастотному діапазоні (НВЧ), зокрема,
АРЛС та ВЗОІ-ВЗОР в діапазоні І, ПРЛС в діапазонах I, E/F, G, D, D/C,
перекриваючи суцільно частоти від 1 до 10 ГГц.
Система повністю твердотільна, в ній використовуються сучасні НВЧ
елементи та сучасні високоефективні ПЛІС, розроблені перспективні
алгоритми та програми цифрової обробки інформації на основі використання
швидкодіючих перетворень Фурьє, створені цифрові аналізатори, які
забезпечують вимірювання частотних та часових параметрів радіолокаційних
сигналів в реальному часі, що забезпечує ефективну цифрову обробку
сигналів.
Аверічев І.В.,
Ісаєнко О.С.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ ПІДВОДНОЇ
ОБСТАНОВКИ У СКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ ТА
ПІДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ
Відповідно до Концепції Державної цільової правоохоронної програми
«Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2020
року» щодо виконання завдання з розбудови державної інтегрованої
інформаційної системи висвітлення надводної та підводної обстановки в
акваторії Чорного і Азовського морів та басейнах річок Дніпро і Дунай, яка
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015
року №1179-р, одним з напрямків є система висвітлення підводної
обстановки (СВПО).
СВПО призначена для виявлення та класифікації в межах відповідних
операційних зон різнотипних підводних цілей: підводних човнів усіх класів,
засобів доставки підводних диверсійних сил, підводних диверсантів,
морських мін тощо.
Відповідно до операційних зон висвітлення підводної обстановки
(ближня, середня та дальня) застосовуються відповідні гідроакустичні засоби:
ближня – протипідводно-диверсійна оборона відповідає зоні
самооборони кораблів;
середня – 20-35 миль від входу в гавані, бухти, пункти базування тощо;
дальня – до 50-75 миль.
Для виявлення підводних цілей в ближній зоні застосовується мобільна
протидиверсійна гідроакустична станція (ГАС) „Тронка-МК”, якою
планується замінити застарілі ГАС радянського виробництва МГ-7 „Браслет”.
Позиційна гідроакустична станція „Оліпм-3К” цілком здатна
забезпечити виявлення підводних об’єктів в середній зоні.
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Для виявлення цілей у дальній зоні слід застосовувати корабельні
гідроакустичні комплекси та системи виявлення підводних рухомих об’єктів
на базі пасивних ненаправлених буїв РГБ-16 В.
Таким чином, здійснення оперативного забезпечення протичовнової та
протипідводно-диверсійної оборони пунктів базування ВМС ЗС України,
місць стоянки кораблів та суден, районів видобутку корисних копалин,
маршрутів руху кораблів і суден дасть змогу завчасно виявити ту чи іншу
загрозу.
Бережний О.М., к.т.н., с.н.с
Ісаєнко О.С.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗВЕДЕННЯ РЕАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОРАБЛЯ ТА
ЙОГО ОЗБРОЄННЯ, ЩО МАЄ ПІСЛЯДІЮ, ДО МАРКОВСЬКОЇ
МОДЕЛІ
На практиці зміни стану системи експлуатації озброєння та військової
техніки (ОВТ) відбуваються не в фіксовані моменти часу, а в випадкові. В
інженерній практиці для опису і оцінки таких процесів, як правило,
використовується схема марковського випадкового процесу з дискретними
станами та безперервним часом – безперервним ланцюгом Маркова, з
розробкою та рішенням системи диференціальних рівнянь Колмогорова,
тобто без урахування післядії.
Реальний процес експлуатації корабля і його озброєння відрізняється
від марковського, тому що він завжди має післядію. Очевидно, що
безвідмовність корабельних систем тим нижче, чим більше «вік» корабля.
Виникає питання – як реальний процес, що має післядію, звести до
марковської моделі, і до яких похибок може привести подібна заміна? Або
необхідно застосовувати систему диференціальних рівнянь вищих порядків,
що є дуже складно?
В деяких випадках це можливо без втрат: а саме, якщо число станів
системи не дуже велике, а потоки подій представляють собою потоки Ерланга
k -го порядку. При k 1 це звичайний показниковий розподіл.
Розподіл Ерланга є частковим випадком гамма-розподілу при цілому
параметрі його форми . Дійсно, при
– цілому позитивному числі, гаммарозподіл становиться розподілом Ерланга f (n, ; t ) з параметрами: n k –
число псевдостанів,
– інтенсивність переходу по псевдостанам
системи.
Тому, вводячи в схему можливих станів фіктивні «псевдостани»,
удається звести немарковський процес до марковського та описати його за
допомогою звичайних диференціальних рівнянь, і для оцінки процесів
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експлуатації ОВТ з урахуванням післядії, моделі їх станів можливо
замінювати на нові з гамма-розподілом. При цьому потрібно забезпечити
мінімум втрат інформації, тобто зберегти максимум інформації про вихідну
модель процесу.
В якості міри відмінності нових станів від вихідних варто прийняти
інтегральну міру відмінності (близькості) законів розподілу випадкових
величин. Відомі наступні найбільш поширені міри відмінності: взаємна
інформація Шеннона; варіаційна міра Колмогорова; дивергенція Кульбака;
відстань Матусіти; відстань Чебишева; міра розбіжності Бабу.
Заслуговує уваги Міра Кульбака, яка опукла і має гладкість, що
дозволяє звичайними методами диференціального обчислення одержувати і
вирішувати відповідні системи рівнянь.
Дивергенція Кульбака має фізичний зміст, який відповідає суті задачі,
що розв’язується – оцінювати втрати інформації. Властивості гладкості,
опуклості і позитивності гарантують наявність єдиного рішення при визначені
параметрів гамма-розподілу часу. Причому, значення цих параметрів можуть
знаходитися звичайними методами диференційного обчислення.
Дерепа А.В., д.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Лейко О.Г. д.т.н., проф.
НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ВПЛИВ АКУСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАДВОДНОГО КОРАБЛЯ
НА ОДЕРЖАННЯ ГІДРОАКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Важливу роль в випромінюванні та прийомі гідроакустичних сигналів
гідроакустичного озброєння (ГО) надводних кораблів (НК) відіграють
акустичні особливості НК, пов’язані з його складною геометричною формою
поверхні та складними фізико-механічними характеристиками різних частин
цієї поверхні під водою. Вплив геометричної форми та фізико-механічних
характеристик матеріалів підводної частини НК на гідроакустичний сигнали
інформаційної системи залежить від місця розташування гідроакустичної
антени ГО і визначається формами поверхонь, поблизу яких розміщуються
антени, оскільки амплітуди та фази відбитих хвиль гідроакустичних сигналів
залежить від них.
Для бортових конформних гідроакустичних антен на корпусі НК
створюються спеціальні ніші, поверхні яких покривають спеціальними
поглинаючими звук гідроакустичними екранами. При підкільному розміщені
гідроакустичних антен звукові хвилі, що несуть гідроакустичні сигнали,
відбиваються від поверхонь його корпусу та поверхонь обтічника, в якому
розміщуються гідроакустичні антени, а їх амплітуди та фази залежать як від
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геометричної форми підводної частини корпусу НК, так і характеристик
матеріалів, з яких вона виготовлена.
НК є активним джерелом власних акустичних завад роботі ГО.
Джерелами виникнення цих завад є вібрації корпусних конструкцій, які
обумовлюють появу підводного шуму. Види коливань, які виникають при
роботі механізмів і систем корабля та шляхи їх передачі включають: вібрації
звукового та інфразвукового діапазонів частот – по корпусам самих
механізмів та систем, їх опорним конструкціям; вібрації через фундаментні та
корпусні конструкції корабля; повітряний шум, який випромінюється
механізмами та системами корабля, – через корабельні огородження (стінки,
підволоки, переборки, палуби).
Приведений аналіз акустичних особливостей НК дозволяє зробити такі
висновки. По-перше, НК як носію ГО властиві значні акустичні особливості,
суттєвий вплив яких на інформаційні гідроакустичні сигнали необхідно
враховувати при експлуатації системи «НК-ГО». По-друге, ці акустичні
особливості мають в своїй основі різну фізичну природу. Тому для
зменшення їх впливу на систему «НК-ГО» необхідно:
розробити методи оцінки та на їх основі одержати кількісні оцінки
цього впливу;
на основі одержаних оцінок знайти технічні рішення по практичній
реалізації зменшення їх впливу на інформаційні гідроакустичні сигнали.
Джаназян В.В.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
НАДАННЯ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ БЕЗЕКІПАЖНИХ КАТЕРІВ
ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Пошукові можливості. В інтересах виконання пошукових завдань без
екіпажними катерами (БЕК), що пов’язані з виявленням підводних об’єктів, а
також мін, можливе використання перед усе бортових гідроакустичних
станцій (ГАС), ГАС, що занурюються для виявлення підводних човнів,
гідролокатор бокового обзору для виявлення донних диверсійнорозвідувальних засобів та морських мін. Слід зазначити про достатньо високу
ефективність виявлення донних об’єктів при неможливості їх достовірної
ідентифікації з використанням гідролокатора бокового обзору, особливо при
забруднені морського дна об’єктами техногенного та природного
походження.
Ударні можливості. На БЕК можуть бути обмежено розміщені засоби
ураження, однак відсутність цілевказівки, з одного боку, та складність
керування, з іншого боку, перешкоджають та в деяких випадках створюють
складнощі в їх застосуванні. Дані обставини обумовлюють необхідність
використання БЕК у якості допоміжних засобів висвітлення обстановки.
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Навігаційні можливості. Зрозуміло, що навігаційне обладнання БЕК
забезпечить плавання за розрахунковими координатами та з використанням
супутникових навігаційних систем типу GPS з достатньо високою точністю,
що дозволяє здійснити виконання бойових завдань без обмежень за умови
організації автоматичної корекції курсів БЕК без участі оператора. Разом з
цим розглядаються питання використання підводного протимінного апарату з
БЕК, що потребує розміщення на катері гідроакустичної навігаційної
системи, що значно ускладнює керування.
Способи керування. БЕК виконують завдання, використовуючи
автономні системи керування та (або) системи радіокерування з функцією
телеметрії, тобто з інформуванням корабля про виконання команд керування.
В полуавтоматичних БЕК передбачається втручання оператора в процес
керування. Під час виконання завдання щодо знищення об’єкту
супротивника, підтвердження розпізнавання цілі та дозволу нанесення удару
повинні здійснюватися оператором. Також БЕК може виконувати функцію
ретранслятора команд та передачі інформації іншим об’єктам.
Позитивні якості та недоліки використання. Однією з позитивних
якостей БЕК необхідно вважати можливість їх застосування в умовах
мілководдя, що достатньо критично в інтересах протимінної оборони.
Основною перевагою такзваної безекіпажності є застосування БЕК в умовах
ризику. Система неконтактного тралення мін, впливаючи на неконтактні
підривачі мін, призводить до їх підриву, що може нанести ураження кораблю
та екіпажу. Як правило вона повинна бути безекіпажною, тому з спеціального
корабля управління повинно здійснюватися телекерування.
Об'єктивно безекіпажність народжує інші проблеми, а саме
неможливість реагувати на непередбачені, незапрограмовані обставини,
приймати рішення у нестандартних обставинах, тощо. Автономному
керуванню також властиві також інші проблеми.
Калюх Ю.І., д.т.н., проф.
ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ
ПРОЕКТУВАННЯ БУКСИРУВАНИХ ТА ПРИВ'ЯЗНИХ ПІДВОДНИХ
СИСТЕМ
До 1991 р. Україна мала значний потенціал для розробки та створення
буксируваних та прив'язних підводних систем спеціального призначення. За
цією тематикою вдало працювали промислові підприємства України та
установи НАНУ. Автор доповіді в період з 1987 по 1991 рр. щорічно
проводив до 3 місяців у відрядженнях у м. Мурманську та Мурманській обл.
на спеціалізованих підприємствах з практичного впровадження таких систем.
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З 1991 р. фінансування науково-дослідних робіт у цій сфері практично
відсутнє.
У той же час у світі роботи в цьому напрямку не припиняються. Створені
буксирувані та прив'язні підводні системи: ARMS (Великобританія) —
призначена для пошуку, ідентифікації, класифікації та знищення мін,
рухається на відстані 1000 м попереду корабля забезпечення; Trail Blazer
(Канада) — при пошуку мін знаходиться на відстані до 600 м попереду
корабля забезпечення; комплекси Pinguin-AI (Німеччина) — проводять пошук
попереду корабля забезпечення на відстані 2-3 милі. Протимінна пошукова
система S0MSS (США), призначена для встановлення на борту підводних
човнів (ПЧ) типу "Лос-Анджелес", забезпечує прохід ПЧ через підводні мінні
поля та наносить виявлені міни на карту з метою їх подальшого знищення. В
Росії створені підводні атомні спускові апарати АС-12 («Лошарік»; 01.07.19
сталася пожежа). АС 12 — атомна глибоководна станція, яка не містить
озброєння та здатна занурюватися, за деякими даними, на глибину до 6000
метрів. Призначення АС-12 — «диверсійний апарат» для встановлення
пристроїв для руйнування різної підводної інфраструктури, насамперед
кабелів зв'язку, здатен завдати шкоди глибоководним компонентам системи
стеження США за підводними човнами SOSUS.
З 1991 по 2019 рр. автором доповіді були розроблені нові багатохвильові
математичні моделі напружено-деформованого стану розподілених систем у
просторі масових та поверхневих сил. Були створені відповідні програмні
комплекси для їх обчислення. Математичні моделі пройшли практичну
апробацію при експериментальних та теоретичних дослідженнях
багатохвильових процесів у залізобетонних палях довжиною понад 40 метрів
(аналог кабель-троса у потоці рідини). Публікації з матеріалів досліджень
надруковані в періодичних журналах та у рецензованих матеріалах
міжнародних конференцій. Проіндексовані близько 10 публікацій в БД
SCOPUS. За цією тематикою в ДП НДІБК восени 2019 р. здобувач автора
доповіді Вусатюк А.Є. захищає дисертацію «Оцінка технічного стану
залізобетонних паль у ґрунті за допомогою неруйнівних методів».
Кацан А.М.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО МОРСЬКИХ МІШЕНЕЙ
У Військово-Морських Силах Збройних Сил України відсутні морські
мішені для проведення випробувань морської ударної зброї.
На даний час створення суден мішеней є актуальним питанням, у
зв’язку зі створенням наземного ракетного комплексу у рамках виконання
дослідно-конструкторської роботи, шифр «Нептун». Крім того дана робота
передбачає створення ракетних комплексів морського (корабельного) та
повітряного базування.
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Мінімальними вимогами до судна-мішені є:
морехідні якості - можливість буксирування її при хвилюванні моря не
менше 3 балів;
остійність – забезпечення не перекидання мішені на швидкостях вітру
не менше 6 м/с;
обладнана загальними пристроями (двома якірними пристроями або
двома швартовними пристроями для швартування до швартових бочок);
наявність конструктивних рішень щодо забезпечення максимальної
живучості мішені;
змінна ефективна поверхня розсіювання, що відтворюється за
допомогою встановлення різних (або декількох) кутових відбивачів;
наявність конструктивних та технічних пристроїв фіксування попадання
ракети у мішень.
За прототипи, можна розглянути такі проекти, як проект 436Б (великий
корабельний щит), проект 455 (малий корабельний щит).
Киризюк О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ БУДІВНИЦТВА
КОРАБЛІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ВМС ЗС УКРАЇНИ
Нині гостро стоїть питання оновлення і поповнення корабельного складу
Військово-Морських Сил Збройних Сил (ВМС ЗС) України. За результатами
проведених досліджень зроблено аналіз, узагальнення та розробка
практичних рекомендацій і підходів з обґрунтування вимог до проектів
перспективних кораблів із застосуванням практики модульних технологій.
Наукова новизна пропозицій полягає в комплексному висвітленні задачі
модульної побудови кораблів, яка до цього в науково-дослідних установах ЗС
України спеціально не досліджувалась, та введені в науковий обіг
узагальнених матеріалів, які зібрано автором у процесі досліджень.
Прийняття модульної технології, як основи методології проектування,
зокрема, в країнах Європейського союзу, продемонструвало її здатність
забезпечити суттєве зниження вартості будівництва кораблів та
експлуатаційних витрат, а також підвищило гнучкість сил флоту у разі
правильного розуміння й використання відповідних модульних підходів або
концепцій.
Модульні концепції корабля виходять, у першу чергу, з можливостей
конкретного корабельного оснащення, яке має здатність швидко й легко
замінюватись.
Результат реалізації такої заміни є зміна призначення корабля та його
можливостей виконувати певні задачі. Модульні концепції, як правило,
відрізняються:
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системами зброї, у першу чергу артилерійської та ракетної, для
виконання ударних завдань або завдань самооборони;
спеціальними засобами, в першу чергу безекіпажними апаратами для
виконання протимінних завдань або завдань протичовнової боротьби;
допоміжним устаткуванням, таким, як кранове обладнання та
обладнання для завантаження (вивантаження) спеціальних засобів.
У разі реалізації переваг модульних технологій для забезпечення
перспективних потреб ВМС ЗС України ключовими є:
можливість запропонувати збільшену експлуатаційну гнучкість для
малочисельного корабельного складу;
адаптація корисного навантаження кораблів для виконання конкретної
задачі чи операції;
збільшена загальна модульна надлишковість кораблів але з більш
дешевим та більш простим обслуговуванням і ремонтом;
просте й дешеве проектування та будівництво наступного покоління
кораблів у зв’язку з тривалим розвитком і використанням цих технології.
Колос О.І.,
Березовський А.І.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИМІННИХ ДІЙ НА МОРІ
Протимінні дії як бойова операція мають за мету зменшення збитків, які
можуть бути спричинені мінними загородженнями силам флоту, які їх
форсують. Проте кількісна оцінка такого збитку і його зменшення складна і
неоднозначна. Разом з тим доводиться, що збитки від загороджень
визначаються за інших рівних умов кількістю мін в загородженнях і
знижуються в залежності від зменшення їх кількості в результаті тралення.
Тому для кількісної оцінки ефективності мета протимінної операції
формулюється як виявлення та знищення усіх мін, що знаходяться в мінних
загородженнях.
Для того щоб проводити таку оцінку і визначати ефективність
протимінних дій, необхідно мати кількісні характеристики ефективності
протимінних кораблів і вертольотів з різноманітною протимінною зброєю. В
якості таких характеристик слід використовувати очікувану продуктивність
систем «тральщик – протимінна зброя» з притаманною їм імовірністю
знищення мін, що попадають в зону їх дії, шириною зони дії протимінної
зброї і середньою швидкістю тралення. При визначенні середньої швидкості
тралення необхідно враховувати затрати часу на всіх послідовних етапах
операції, тобто при постановці і вибірці тралів, переході згалсу на галс,
зупинках тральщика для розпізнання мін і їх знищення за допомогою
підводних апаратів.
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Наприклад, можна отримати, що очікувана продуктивність шукчазнищувача мін базовим тральщиком в діапазоні глибин 10…60 м складає
0,4кв. км\год при імовірності знищення мін 0,8. Така кількісна
характеристика ефективності зразка протимінної зброї достатня для
оцінювання продуктивності протимінної операції з його використанням.
Задана імовірність знищення всіх мін досягається за рахунок збільшення
числа проходів тральщиків над мінами, що забезпечується повторними
покриттями мінонебезпеного району тральними смугами. Зрозуміло, що при
цьому збільшується час проведення операції, що знищує ефективність
протимінних дій. Очевидно також, що необхідно приймати всі можливі
заходи для зниження імовірності підриву на мінах тральщика.
Підводячи підсумок, можна сказати, що протимінні дії будуть тим
ефективніші, чим буде більшою ширина зони захвату (траління, пошуку)
протимінної зброї і вища імовірність знищення мін, потрапивших в неї,
більша середня швидкість тралення, а також точніше координування, яке
зменшує втрати на перекриття між сусідніми тральними смугами.
Кочарян О.О.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ФІЗИЧНІ ПОЛЯ КРУГОВИХ КОРАБЕЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ
ГІДРОАКУСТИЧНИХ АНТЕН
Циліндричні антени встановлюються на кораблі в носовому обтічнику,
у тому числі бульбовому, у стаціонарному підкильному обтічнику та у тілі
антен змінної глибини, що, буксируються або опускаються. Настільки широка
область практичного використання таких антен обумовила необхідність
розробки методів розрахунку їхніх параметрів і дослідження властивостей
антен. Однак при цьому основна увага приділялася вивченню акустичних
полів, особливо з урахуванням взаємодії елементів антен по акустичному
полю, обумовленої багаторазовим розсіюванням звуку на цих елементах. У
той же час гідроакустичні антени характеризуються тим, що вони не тільки
формують розподіл акустичного поля в навколишньому просторі, але й
здійснюють перетворення одного виду енергії в інший, наприклад,
електричної енергії в акустичну в режимі випромінювання.
Процес перетворення енергії спричиняє необхідність обліку при
розробці антен ще одного виду взаємодії, а саме, взаємодії електричних,
механічних і акустичних полів. Функціонування антени являє собою єдиний
процес, при якому підведена до антени електрична енергія перетворюється в
механічну, механічна - в акустичну, а остання, поширюючись у
навколишньому просторі у вигляді акустичних хвиль, перетерплює при цьому
багаторазове відбиття цих хвиль від всіх елементів конструкції антени й
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формується в результаті інтерференції всіх випромінених і розсіяних хвиль у
вигляді певного розподілу в навколишньому просторі.
Для визначення фізичних полів кругової циліндричної антени з екраном
необхідно здійснити спільне рішення диференціальних рівнянь:
- рівняння Гельмгольца, що описує рух пружних середовищ (газу або рідини)
усередині й поза випромінювачами антени;
- рівнянь руху тонких п’єзокерамічних оболонок випромінювачів з окружною
поляризацією в переміщеннях;
- рівнянь змушеної електростатики для п’єзокераміки випромінювача.
Нескінченна система є вихідною для одержання кількісних даних про
фізичні поля кругових циліндричних антен з екраном і їхніми елементами з
урахуванням взаємодії полів як при перетворенні електричної енергії в
акустичну, так і при розподілі акустичної енергії в навколишньому просторі.
Для того, щоби розрахункові параметри кругових циліндричних антен з
екраном при виконанні проектних робіт відповідали експериментально
обумовленим параметрам на реальних зразках таких антен необхідно
враховувати кілька видів взаємодій. А саме: взаємодію випромінювачів
антени із середовищами, між собою і з екраном при формуванні акустичного
поля в навколишньому просторі та взаємодію фізичних полів у
випромінювачах антени при перетворенні електричної енергії в акустичну. Із
цією метою методом зв’язаних полів у багатозв’язаних областях отримані
аналітичні вираження для визначення параметрів всіх видів взаємодіючих
між собою фізичних полів, що приймають участь у роботі реальних кругових
циліндричних антен з акустичним екраном.
Левицький І.С.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
СВІТОВИЙ ДОСВІД І ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСОБІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
На сьогоднішній день проблеми підвищення ефективності
функціонування різних ланок людської діяльності - у техніці, економіці та
багатьох інших, зокрема у військовій справі, вимагають розвитку нових
методів досліджень. Імітаційне моделювання (ІМ) по суті і стало єдиним
методом вирішення такого роду задач.
Застосування даного дієвого засобу для підготовки та навчання
особового складу різних ланок в арміях провідних країн світу набуває більш
вагомого значення.
Моделювання - це метод рішення задач, при використанні якого
досліджувана система замінюється простішим об’єктом, що описує реальну
систему і зветься моделлю. Моделювання застосовується у випадках, коли
проведення експериментів над реальною системою неможливе або
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недоцільне: наприклад, внаслідок крихкості або дорожнечі створення
прототипу або через довго тривалість проведення експерименту в реальному
масштабі часу.
Імітаційне моделювання застосовується до процесів, в хід яких може
час від часу втручатися людська воля. Людина, яка керує операцією, може
залежно від обстановки, що склалася, ухвалювати ті або інші рішення,
подібно до того, як шахіст, дивлячись на дошку, вибирає свій черговий хід.
Потім очікується зміна обстановки у відповідь на це рішення і до яких
наслідків воно призведе за деякий час. Наступне поточне рішення
ухвалюється вже з урахуванням реальної нової обстановки тощо.
У результаті багаторазового повторення такої процедури людина
набуває досвіду, вчиться на своїх і чужих помилках і поступово починає
набувати навички у прийнятті рішень.
Мета імітаційного моделювання полягає у відтворенні поведінки
досліджуваної системи на основі результатів аналізу найбільш істотних
взаємозв’язків між її елементами або, інакше кажучи, - розробці симулятора
досліджуваної наочної сфері для проведення різних експериментів. Імітаційне
моделювання дозволяє відтворювати поведінку системи в часі. Перевагою є
те, що часом у моделі можна керувати: уповільнювати у випадку
швидкоплинних процесів та прискорювати для моделювання систем із
повільною динамікою.
Машинна імітація в усьому світі набула значного поширення при
дослідженні складних систем завдяки важливим перевагам, що їх мають
користувачі цього методу.
Сектор імітаційного моделювання у збройних силах провідних країн
світу займає визначне місце у системі підготовки військ (сил). Навчання із
застосуванням засобів імітаційного моделювання батальйонного, бригадного
та вищого рівня включені в загальну систему бойової підготовки збройних
сил. Розвиток спеціального програмного та математичного забезпечення
імітаційного моделювання йде в напрямку найбільш повної імітації всіх
функцій застосування озброєння, бойової техніки та військових формувань.
Найбільш динамічним сектором імітаційного моделювання є розвиток
програм, що допомагають командирам різного рівня у прийнятті рішення на
бій (операцію). Такі програмні продукти поряд із наданням можливостей
редагування бойових графічних та текстуальних документів мають також
модуль імітаційного моделювання, який дозволяє спів ставити обрані способи
дій своїх військ і противника та, прорахувавши декілька варіантів ведення
бою, вибрати оптимальний. Досвід застосування імітаційного моделювання в
арміях провідних країн світу може повною мірою бути застосований і в
Україні.
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Ліждвой О.Є.
ДП «НДІ «Квант»
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЛЬОТУ,
ПРИВОДУ ТА ПОСАДКИ ГВИНТОКРИЛА НА ПАЛУБУ
Система призначена для забезпечення зльоту гвинтокрила, безпеки
польоту, приводу в зону посадки (на корабель), посадки гвинтокрила на
корабель, а також забезпечення об’єктивного контролю та аналізу польотної
інформації.
Основні завдання що вирішує:
- дальній привід гвинтокрила в зону корабля з використанням
середньохвильового радіомаяку;
- ближній привід гвинтокрила в зону вертопалуби корабля з
використанням світлодіодних прожекторів, індикаторів курсу та
глісади;
- визначення координат гвинтокрила та корабля з використанням
супутникових приймачів, відображення корабля та гвинтокрилу з
прив’язкою до векторної карти, розрахунок взаємної відстані та курсів;
- обмін даними про параметри руху, залишку палива, команд між
гвинтокрилом та кораблем з використанням апаратури передачі даних
«гвинтокрил-корабель-гвинтокрил»;
- формування та побудова заданих траєкторій заходу гвинтокрилу для
посадки на корабель з видачею інформації на індикатори гвинтокрилу
та корабля при взаємодії з системами корабля;
- обробка та аналіз інформації бортових засобів реєстрації польотної
інформації;
- обмін даними з корабельними системами (метеодані, навігаційні дані,
інформація щодо повітряної обстановки з радіолокаційної системи);
- документування параметрів руху гвинтокрилу та корабля по витримці
заданого маршруту польоту або заходу гвинтокрила на посадку (зліт);
- зчитування, декодування та оперативна обробка інформації, що
зареєстрована бортовими системами типу «Тестер»;
- проведення логічної обробки отриманих даних, аналіз результатів
реєстрації польотної інформації;
- безперервний контроль функціонування периферійного устаткування та
інформаційного обміну з абонентами обчислювальної системи.
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Меленко Ю.Я.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНИХ
НАПРАВЛЕНИХ РАДІОГІДРОАКУСТИЧНИХ БУЇВ
У СКЛАДІ РГС «ЯТРАНЬ»
Прийняття на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил
України у червні 2019 року радіогідроакустичної системи «Ятрань» на базі
пасивних ненаправлених буїв РГБ-16В (далі РГС «Ятрань») суттєво посилює
можливості Військово-Морських Сил Збройних Сил України у напрямку
гідроакустики, дозволяє виявляти сучасні малошумні підводні човни
противника, а також малорозмірні підводні засоби доставки диверсійних сил
та засобів.
Зокрема, пасивний ненаправлений буй РГБ-16В має задовільну за
своїми характеристиками акустичну, і відповідно добре застосовується для
виявлення підводних човнів та навіть малорозмірних надводних цілей,
здебільшого у районах віддалених від судноплавства. У такому випадку, на
буй практично не впливають завади сторонніх шумів що дозволяє виявляти
одиночні цілі на відстані до 6 км та здійснювати спектральний аналіз
акустичного поля об’єкта. У той же час, наявних можливостей РГБ-16В
недостатньо для застосування у районах інтенсивного судноплавства, зокрема
встановлення поточних координат кількох цілей одночасно та трас їх руху,
оскільки акустична антена не має направлених характеристик у
горизонтальній та вертикальній площині на низьких та інфразвукових
частотах. Тому, за доцільне вважається розширення можливостей
радіогідроакустичної системи за рахунок введення до її складу пасивних
направлених буїв, що дозволить вирішити проблему визначення пеленгів та,
відповідно, трас руху цілей у складних умовах акустичних завад.
Так, пасивний направлений буй може визначити пеленги на всі
випромінювані різними об’єктами частоти (дискретні складові) у
гідроакустичному полі відповідного діапазону частот, та по радіолінії РГБ16В передати корисну інформацію на бортову апаратуру РГС «Ятрань» для
подальшої обробки і відображення на моніторі ПЕОМ оператора. Далі, метод
тріангуляції (перетинання пеленгів однакової частоти) можна визначити
траси руху всіх об’єктів, що знаходяться в зоні дії виставлених у морі буїв.
Таким чином, поле пасивних направлених буїв дозволить оперативно в
умовах значних акустичних завад виявляти траси руху всіх наявних об’єктів:
надводних і підводних, що підвищить технічні можливості та ефективність
застосування РГС «Ятрань» за призначенням.
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Миценко І.М., д.ф.-м.н., с.н.с.,
Педенко Ю.О., к.т.н., с.н.с.
ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ПАСИВНОГО І АКТИВНОГО
КАНАЛІВ У МОРСЬКИХ КОМПЛЕКСОВАНИХ РЛС
В даний час практично вичерпані можливості поліпшення параметрів
радіотехнічних систем. Радіолокаційні морські системи (РЛС) не стали
винятком. У світовій практиці стали застосовувати комплексовані методи,
коли для поліпшення технічних можливостей і отримання нових позитивних
якостей РЛС працюють спільно з іншими радіотехнічними пристроями.
Велика увага приділяється радіотепловим контрастам надводних об'єктів в
мм-діапазоні і прогнозуванню можливості пасивного їх виявлення,
включаючи малорозмірні і малопомітні (технологія "Stealth"). Тому
застосування радіометричних пристроїв спільно з РЛС (комплексування)
цього ж діапазону є актуальним і дає цілий ряд позитивних якостей.
Спільна робота морських РЛС і радіометричних пристроїв дозволяє
поліпшити розрізнення надводних об'єктів на тлі відбитків від морської
поверхні, так як вони мають різний тепловий контраст. Крім цього, можуть
виявлятися не тільки самі кораблі, а й їх кільватерні сліди, температура яких
на кілька градусів вище навколишньої води. Занурені підводні човни також
залишають за собою термічний слід, існуючий протягом декількох годин.
Дуже ефективний радіометр для льодової розвідки. Так, коли РЛС не
може виявити льодову перешкоду через погане відбиття від неї зондувальних
сигналів, радіометричний пристрій визначає його і т. д.
При створенні комплексованих РЛС найбільш складним завданням є
забезпечення електромагнітної сумісності каналів приймача-передавача РЛС і
радіометричного каналу при роботі на одну і ту ж антену. Цей варіант
побудови комплексованих РЛС (пасивно-активних) найбільш підходить для
вирішення поставлених завдань. Однак, необхідний рівень розв'язки між
пасивним і активним каналами має становити не менше 140 дБ, що є досить
важким завданням.
Відомі пасивно-активні системи, в яких реалізована електромагнітна
сумісність приймально-передавальних і пасивних радіопристроїв при роботі
на загальну антену. Зазначені системи мають деякі відмінності і працюють в
імпульсному режимі наступним чином. Період модуляції радіометра
збігається з періодом зондувальних імпульсів. Під час випромінювання
зондуючого імпульсу і прийому відбитих сигналів вхід модуляційного
радіометра відключають від системи і підключають його до узгодженого
навантаження, яке служить еталонним генератором шуму (абсолютно чорне
тіло). На часовому інтервалі, коли настає межа дальності дії, і до наступного
зондуючого імпульсу, на модулятор подається сигнал, який його відкриває і
СЕКЦІЯ 4 | 563

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

підключає антену до входу радіометра. Таким чином, здійснюється
тимчасовий поділ сигналів приймача і радіометричного пристрою.
У деяких пасивно-активних РЛС з метою забезпечення додаткової
розв'язки використовується робота приймально-передавального каналу і
радіометричного пристрою на досить сильно рознесених частотах. До переваг
таких схем слід віднести високу ступінь розв'язки радіометра і РЛС при
відносно простої конструкції. Однак великі втрати в хвилевидних трактах від
антени до входу приймача призводять до падіння чутливості радіометра. Крім
цього за рахунок зменшення періоду зондувальних імпульсів скорочується
область однозначного визначення дальності, а при певних умовах поширення
радіохвиль можуть з'явитися перешкоди від об'єктів, розташованих поза цією
областю.
У радіометричних системах спеціального призначення, коли час їх
роботи обмежено, втрата інформації про цілі навіть на дуже коротких
проміжках часу взагалі неприпустима. Тому тимчасове розділення каналів в
таких системах є неприйнятним. Тому питання електромагнітної сумісності в
створенні пасивно-активних РЛС як і раніше залишається актуальним і чекає
свого рішення.
В даний час ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України розробив метод
придушення відбитих від надводних об'єктів сигналів в радіометричному
каналі комплексованих РЛС. Цьому і присвячена дана доповідь.
Могила А.А. к.ф.-м.н., с.н.с.
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
ВИЯВЛЯННЯ НАДВОДНОЇ ЦІЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ
РАДІОМЕТРИЧНОГО ДАТЧИКА
Однією з практично важливих задач, що стоять перед пасивними
засобами радіолокації, є автоматичне виявляння й пеленгування
радіотеплового сигналу. Основними труднощами, що виникають при
вирішенні цього завдання, є відсутність апріорних даних про потужність
шумової завади, рівень якої може змінюватися з плином часу, відведеного на
виявлення радіотеплового сигналу. Крім того, часто має місце просторова
анізотропія шумових завад, величина якої може досягати значної величини.
Використання «оптимальних» методів виявляння шумових сигналів у цьому
випадку неприйнятне, тому що вони вимагають апріорних даних про
потужність шумових завад.
Відомо, що алгоритм оптимальної обробки сигналу для радіометра
реалізується на основі енергетичного приймача, за допомогою якого
виноситься рішення про наявність сигналу на його вході, якщо вирішувальна
статистика перевищує поріг, і про його відсутність, якщо таке перевищення
не спостерігається. Енергетичний виявляч, складається зі смугового фільтра,
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квадратичного детектора, інтегратора, пристрою стробування та порогового
пристрою. У цифровому виявлячі після квадратичного детектора
встановлюється фільтр нижніх частот, вихідна напруга якого перетворюється
за допомогою аналого-цифрового перетворювача у послідовність цифрових
вибірок, і подальша обробка виконується у цифровому вигляді.
На практиці спектральна щільність потужності завади та сигналу, який
потрібно виявити, невідомі. Тому у доповіді розглядається можливість
використання контрастного методу виявляння радіотеплового сигналу, що
полягає у порівнянні між собою вихідних сигналів цифрового інтегратора для
двох різних ланок, що розрізнюються (двох положень діаграми спрямованості
антени). Автоматичне виявляння цілі у нестаціонарному шумі з підтримкою
постійної величини ймовірності хибної тривоги – основна задача
радіометричної системи. Із-за нестаціонарного характеру фонового шуму
класичне виявляння, засноване на енергетичному приймачі, у якому
використовується фіксований поріг, не може реалізувати фіксацію
вірогідності хибної тривоги. Під виявлянням з постійною ймовірністю хибної
тривоги слід розуміти локальне оцінювання параметрів завад, на основі якого
встановлюється поріг прийняття рішення, так що постійна ймовірність хибної
тривоги гарантується для всіх значень невідомих параметрів завад. Метою
процедури постійної ймовірності хибної тривоги є збереженням вірогідності
хибної тривоги без змін як локально, так і глобально. Ідея вирішення цього
завдання полягає в тому, що спостережувана площина, наприклад,
прямокутна покривається сіткою також з прямокутними ланками. У
результаті цього площина виявляється розбитою на «N» ланок і може бути
представлена у вигляді прямокутної матриці. Простір між двома сусідніми
ланками дорівнює ширині діаграми спрямованості антени. Ланки матриці
заповнюються вимірюваними значеннями температури для кожного з N
положень променю антени. Ланка, що тестується - це ланка матриці, яка
перевіряється на наявність або відсутність в ній сигналу, випромінюваного
ціллю. Із цих N ланок виключається ланка, що тестується, а також додатково
виключаються L ланок, що мають найбільше значення амплітуди. Решта N-L1 еталонних ланок використовуються для оцінки рівня фонового шуму. Таким
чином проводиться відстроювання від потужних завад, що попадають до
еталонних ланок. Така оцінка рівня фонового шуму проводиться для кожної
ланки матриці. Ці N результатів зберігаються у проміжній пам'яті і
використовуються для оцінки різницевої статистики й флюктуаційної
чутливості радіометричної системи. Після цих оцінок визначається локальне
порогове значення шляхом перемноження поточної флюктуаційної
чутливості на коефіцієнт масштабування, котрий є коефіцієнтом постійної
ймовірності хибної тривоги. Його отримують зі статистичної моделі
розподілу, яка адаптована до амплітуди або потужності фонового шуму. З
іншого боку, метод виявляння називається методом постійної вірогідності
хибної тривоги, якщо співвідношення між коефіцієнтом масштабування і
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ймовірністю хибної тривоги не залежить від справжніх фонових шумів. Тобто
метод гарантовано забезпечує постійну вірогідність хибної тривоги. Нарешті,
застосовується правило прийняття рішень, щоб визначити, наявна ціль чи ні.
Рішення приймається на підставі порівняння різницевої статистики з порогом,
котрий залежить від очікуваного температурного контрасту. У результаті,
обчислюючи середнє, дисперсію й флюктуаційну чутливість радіометричної
системи можна сформулювати наступне правило контрастного виявляння
шумового сигналу на виході радіометра: виноситься рішення про наявність
сигналу на вході приймача, якщо різницева статистика перевищує поріг, і
рішення про його відсутність, якщо ні. Таким чином, виявляч радіотеплового
контрасту складається з обчислювача різницевої статистики, адаптивного
обчислювача порогового рівня, порогового пристрою і проміжної пам’яті, у
котрій зберігається радіотепловий контраст ланок площини, за якою ведеться
спостереження.
Таким чином у доповіді розглядається алгоритм виявляння надводної цілі
за допомогою радіометричного датчика з використанням контрастного методу
виявляння радіотеплового сигналу і з забезпеченням постійної ймовірності
хибної тривоги. Для радіометричного каналу розроблено алгоритм та
структурну схему контрастного виявляча надводної цілі в умовах, коли
спектральна щільність потужності виявленого сигналу й завади апріорі
невідома й змінюється з часом. Алгоритм засновано на порівнянні між собою
вихідних сигналів радіометра для двох різних ланок, котрі розрізнюються.
Рішення про наявність надводної цілі приймається на підставі порівняння
різницевої статистики з порогом, який залежить від температурного
контрасту, котрий безперервно оцінюється.
Морозов В.Є.
Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ САПФІРУ У Ка ДІАПАЗОНІ
Антенні пристрої, які випромінюють та приймають електромагнітні
хвилі, широко застосовуються в радіотехнічних пристроях, встановлених на
різних типах літальних апаратів. Велика кількість завдань, які вирішують
бортові радіотехнічні пристрої (навігація, прицілювання і т.д.), а також
постійне збільшення швидкості літальних апаратів потребує особливої уваги
до проектування та створення спеціальних укриттів (обтікачів). Обтікачі
призначені для захисту антенних систем від впливу зовнішніх факторів
(гідрометеори, різного роду механічні пошкодження, високі температури).
Крім того, при проектуванні та виробництві обтікачів слід приділяти
особливу увагу питанням радіопрозорості та зведення до мінімуму
спотворень діаграми спрямованості антени.
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Для досягнення потрібної радіопрозорості в заданому діапазоні частот
при різних кутах падіння радіохвиль необхідно підібрати необхідні матеріали.
Для моделювання можливого впливу обтікача на роботу антенних систем
необхідно знати електрофізичні властивості матеріалу, з якого він
виготовлений (діелектричну проникність та тангенс кута діелектричних
втрат).
Для вимірювання діелектричної проникності та тангенса кута
діелектричних втрат сапфіра використовувався добре відомий метод,
оснований на залежності S – параметрів прямокутного металевого хвилевода
від параметрів діелектрика, яким він заповнений.
Вимірювання проводились за допомогою панорамного вимірювача
коефіцієнта стоячої хвилі та ослаблення Р2-65. Зразок сапфіра довжиною
l=27,045 мм повністю займав поперечний розріз відрізка хвилевода
3,4х7,2 мм. На екрані індикатора панорамного вимірювача спостерігалась
залежність коефіцієнта стоячої хвилі відрізка хвилевода з діелектриком від
частоти. Хвилевод був навантажений на узгоджене навантаження.
Фіксувались значення частот, на яких коефіцієнт стоячої хвилі досягав
мінімуму. Після цього вираховувалась діелектрична проникність. В діапазоні
частот 30,74 ГГц-34,34 ГГц вона складає ε = 8,8.
На частоті мінімуму коефіцієнта стоячої хвилі вимірювалось
послаблення порожнього та заповненого діелектриком хвилевода. За
результатами цих вимірювань проводилася оцінка тангенса кута
діелектричних втрат. Його значення складає tgδ = 4х10-3 .
Таким чином, за результатами експерименту проведені вимірювання
діелектричної проникності та тангенса кута діелектричних втрат зразка
сапфіру в хвилеводній лінії 3,4х7,2 мм.
Овчіннікова А.І.,
Давидов В.С., к.т.н., доц., проф.
Державний університет інфраструктури та технологій
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ INLAND ECDIS НА СУДАХ БУКСИРНОГО ФЛОТУ
З розвитком річкового буксирного флоту, виникла потреба точного
контролю буксирного складу щодо великотоннажних суден в акваторію
порту, де точність розташування не повинна перевищувати 4% відстані до
навігаційної небезпеки і при цьому її максимальне значення повинно бути не
більше 4 миль. Тобто, відповідно до стандартів, запропонованими МАМС,
мінімальна вимога до точності координат в портових водах має становити не
менше 1 метра. Позиція судна повинна бути визначена в межах 95% фігури
похибки, тобто з імовірністю 95%. Складність полягає в розрахунку повороту
корпусу судна під впливом вітру і течії, так як на відміну від
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великогабаритних суден на судах буксирного флоту відсутні датчики на носі і
кормі буксира. Передбачуване рішення полягає в розробці програмного
забезпечення для буксирних суден.
Це програмне забезпечення має проектувати траєкторію руху буксира,
відштовхуючись від вводяться в програму даних (размерений судна) і при
виявленні небезпечного зближення видавати звукову сигналізацію. Так само
слід звернути увагу на синхронізацію швидкості судна з розроблюваної
програмою для забезпечення безпечного зближення до рухомого судну.
Метою даного програмного забезпечення є виключення помилок в слідстві
людського фактору (втоми, неуважності) на буксирних судах.
Планується впровадити програмне забезпечення в двох режимах роботи:
в автоматичному і ручному. Автоматичний режим роботи передбачає
зближення буксира з рухомим судном самостійно, тобто буде проведений
авто захоплення рухомій цілі, під контролем судноводія, але без його участі.
В ручному режимі роботи, дане програмне забезпечення буде пропонувати
безпечні шляхи зближення і відображати на карті небезпечні зони.
Пропонується установка додаткових GPS датчиків на носі, кормі і по
бортах буксирного складу, а також датчиків вимірювання кутової швидкості з
подальшою розробкою відповідного програмного забезпечення для
синхронізації всього встановленого обладнання.
Олійник К.А.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ БОЙОВИХ КОРАБЛІВ
Військово-морські сили, як інструмент зовнішньої політики, має
унікальні можливості. Вони можуть забезпечити "присутність прапора" своєї
держави в будь-якій віддаленій точці світового океану. Крім того, сучасна
морська зброя дозволяє зробити практично досяжним будь-який об'єкт на
території потенційного противника незалежно від його віддалення від
берегової лінії. Це означає, що ВМС є найважливішим засобом здійснення
безконтактних бойових дій.
На військово-морські сили покладаються завдання забезпечення безпеки
економічної діяльності країн в океанській, морський і ближній зоні.
Умови будівництва військово-морських сил вимагають значного
розширення кола наукових досліджень, пошукових робіт з обгрунтування
програм озброєння і вигляду перспективних кораблів, збільшення
варіантності можливих рішень, більш повного використання методології
оптимізації за критерієм "вартість - ефективність".
Змінилися й принципи будівництва військово-морських сил, які
дозволяють сформулювати загальні вимоги до перспективних кораблів.
Найбільш важливими з них є:
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багатофункціональність корабля в цілому;
універсальність зброї і радіоелектронних систем;
високий рівень скритності по фізичним параметрам;
підвищена стійкість і живучість при застосуванні різних видів
боєприпасів;
максимальна сумісність з кораблями ВМС інших країн у забезпеченні
взаємодії в операціях;
високий ступінь екологічної безпеки;
поліпшені умови населеності;
високий рівень ергономічності корабельної техніки.
Вимога по багатофункціональності кораблів диктується обмеженістю
чисельності корабельного складу флотів в майбутньому і різноманітністю
завдань, що стоять перед кораблями. Якість корабля забезпечується,
насамперед, універсальністю його озброєння. Максимальна універсальність
повинна бути додана радіоелектронним системам виявлення і цілевказівки,
що підвищить ефективність управління вогнем і знизить витрати на ці
системи.
Високий рівень захищеності надводних кораблів забезпечується
застосуванням на кораблях архітектури STEALTH в поєднанні з
високоефективним комплексом засобів радіоелектронної протидії.
Вимоги щодо забезпечення стійкості і живучості корабля повинні
гарантувати збереження корабля при одиничних попаданнях різних типів
боєприпасів. Не виключається питання щодо повернення на новому
технічному рівні до бронювання кораблів.
Вимоги по екологічності забезпечуються все більш численними
заходами щодо усунення можливості забруднення кораблем навколишнього
водного і повітряного середовища.
Повинні бути значно поліпшені умови населеності, особливо на кораблях
з екіпажами на контрактній основі.
З метою максимально можливого виключення помилок операторів
передбачаються заходи щодо поліпшення ергономічності техніки.
Розширюється підготовки екіпажів на електронних тренажерних комплексах.
Висока ймовірність використання в миротворчих та інших операціях
кораблів ВМС висуває вимогу щодо максимальної сумісності кораблів по
швидкості ходу, автономності, засобам зв'язку, системам передачі вантажів в
морі, десантно-висадочним засобам, засобам забезпечення посадки та злету
літальних апаратів, рятувальних та інших засобів.
Завдання, що покладені на військово-морські сили держав, які не мають
виходу в океан зумовлюють такі типи і класи бойових надводних кораблів:
корвети, патрульні, ракетні, десантні, протимінні кораблі та катери, підводні
човни, безекіпажні підводні і надводні апарати.
У військовому кораблебудуванні найважливіша роль завжди
відводилася новим технологіям. Основним пріоритетним напрямком в
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розвитку кораблів стало зниження їх фізичних полів (акустичного,
електромагнітного, радіолокаційного, теплового, радіаційного тощо).
Розвиток світового кораблебудування в останні двадцять років
проходить під динамічним впровадженням електроніки. Для сучасних
корабельних автоматизованих систем управління характерні висока ступінь
надійності і живучості, велика ємність обробки сигналів з високою
швидкістю.
Багатоцільовий характер бойових кораблів і складність морських
операцій виключають можливість перетворення їх навіть в далекому
майбутньому в кораблі-автомати. Найбільш актуальним напрямком
автоматизації і роботизації на кораблі є забезпечення живучості при бойових і
експлуатаційних пошкодженнях, а також обслуговування потенційно
небезпечних установок і систем.
Найважливішою тенденцією у світовій практиці військового
кораблебудування стає перенесення досягнень цивільного суднобудування в
військове. Провідні зарубіжні класифікаційні суспільства, за правилами яких
проектуються цивільні судна, вже приступили до розробки правил
проектування бойових кораблів. Наприклад, англійський Ллойд вже видав
першу версію таких правил. Свої правила стосовно певних класів кораблів
розробили італійський Регістр, норвезький Верітас, американське Бюро
судноплавства.
Петренко О.В.,
Ільченко М.В.
ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ
КОМПЛЕКСУ ПРИЛАДІВ УПРАВЛІННЯ
З метою підтримки боєздатності ВМС України в складних умовах
сьогодення, пропонується, з можливістю подальшого використання
комплексу приладів управління (КПУ), в яких вийшов назначений строк
служби (НСС), провести ремонт та модернізацію його апаратури, визначити
новий НСС відремонтованих та переатестованих виробів.
Частина цих виробів не може експлуатуватись вже в наш час, а в
найближчі 4-5 років непридатними до експлуатації стануть усі вироби.
Виготовляти нові прилади управління для цих виробів по технічній
документація, яка діяла в 1979-1986 роках, не можливо, тому, що елементна
база електронних пристроїв знята з виробництва.
Схемно-технічне рішення у приладах управління, за сучасних технічних
позицій, має ряд недоліків:
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- керування на глибині руху виробу виконується за допомогою
маятникового вимірювача диференту, що веде до перерегулювання виробів
при виході на встановлену глибину;
- мінімальна глибина ходу виробу не забезпечує її використання на
мілині;
- релейні закони управління по каналах курсу, крену та глибини
створюють надмірний шум при експлуатації виробу, що не сприяє його
скритності;
- релейно-підсилювальні блоки виконані на германієвій базі, знятої з
виробництва.
Продовження строку служби та модернізація – взаємопов’язані дії, які
пропонується виконувати одночасно. Доцільним, в такий ситуації,
представляється провести модернізацію приладів КПУ з переводом її на
сучасну елементну базу і розширення технічних можливостей.
При модернізації передбачається вирішити ряд завдань:
- зробити КПУ універсальним, який буде придатним для застосування
проти підводних та надводних цілей (НЦ);
- усунути перезаглиблення виробу під час виходу на встановлену
глибину чи глибину обмеження «Низу» та забезпечити мінімальну глибину
ходу, що дозволить використовувати виріб на мілководді;
- продовжити строк служби модернізованих приладів управління, щоб
задовольнити на певний період потреби ВМС.
При модернізації пропонується:
1) зберегти основні принципи формування законів управління по
каналам курсу, крену і глибині-диференту, габаритно-приєднувальні розміри
блоків апаратури приладів управління, електричні зв’язки останніх з
бортом виробу;
2) провести дослідження стосовно можливості використання
електротехнічних виробів датчика кутових швидкостей (ДКШ), датчику тиску
(ДТ), сельсинів та інше з приладів, що модернізуються;
3) перевести комплектуючі ЕРВ електронних блоків апаратури на
сучасну елементну базу, яка забезпечує необхідні точностні характеристики
та гарантійні строки;
4) інформацію про диферент виробу отримувати з гіроблоку, для чого
встановити датчик кута по внутрішній осі підвісу гіроблоку, в результаті
гіроблок стає датчиком крену та диференту. Маятниковий датчик кута, який
входить в автомат глибини вилучається, як джерело додаткових похибок;
5) схему обмежувача кутових швидкостей перевести на сучасну
елементну базу, проробити можливість розміщення обмежувача кутових
швидкостей (ОУС) в габаритах касети;
6) ввести схему відключення управління виробу в вертикальній площині
по сигналам системи самонаведення (ССН) при використанні виробу проти
НК на малих глибинах.
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Додатково будуть розглянуті можливості:
- введення в закон управління по глибині сигналу по диференту з ОУС
для покращення умов роботи ССН в горизонтальній площині за рахунок
демпфірування;
- заміни електромеханічних систем стеження за заданим курсом,
глибиною і диферентом на електронні аналоги;
- заміни електромеханічних слідкуючих систем на електронні, що
знизить трудомісткість виготовлення вказаних систем та підвищить точність
наведення на ціль;
- ввести підсумовування сигналів на операційних підсилювачах.
Модернізувати автомат глибини, а також креновирівнюючий прилад. На
інших блоках будуть проведені ремонтно-відновлювальні роботи, що
дозволить очікувати подовження строку служби до 15 років.
В результаті модернізації планується забезпечити:
1) установки глибини ходу виробу в межах мілководдя;
2) покращені похибки виконання заданої глибини в режимі «НК»;
3) зменшити зону нечутливості по глибині в режимі «НК» .
Запропонована модернізація дозволить створити прилади управління з
покращеними тактико-технічними характеристиками, в тому числі підвищити
точність відпрацювання основних параметрів руху виробу на 25-30% та
подовжити строки використання апаратури.
Позднякова О.М., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
Хлопук А.
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ВПЛИВ СХЕМИ ПОБУДОВИ ЕКРАНОВАНОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО
ГІДРОАКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА НА ЙОГО НАПРАВЛЕНІ
ВЛАСТИВОСТІ
Циліндричні гідроакустичні випромінювачі знайшли широке
застосування в гідроакустичній антенній практиці завдяки своїй енергетичній
ефективності. Однак їх великим недоліком є відсутність направлених
властивостей у площині, що нормальна до поздовжньої осі випромінювача, а
також необхідність застосування акустичних екранів для формування
односпрямованої дії. При цьому можливі два підходи до вибору схеми
побудови екранованого циліндричного випромінювача. Перша, традиційна,
схема побудови передбачає розміщення акустичного екрана у вигляді
незамкнутого кільцевого шару матеріалу кінцевої товщини, що відбиває звук,
на зовнішній поверхні випромінювача. Її недоліком є те, що при цьому
збільшуються габаритні розміри випромінювача в зазначеній вище площині, а
оскільки в ряді гідроакустичних антен, особливо циліндричних, відстань між
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центрами випромінювання набуває принципового значення, така схема
побудови екранованого циліндричного випромінювача суттєво обмежує
можливості її застосування. Особливо це важливо при реалізації тенденції
зниження робочих частот в гідроакустиці, що обумовлює необхідність
збільшення товщин екрануючого матеріалу.
Викладених недоліків не має другий підхід до побудови екранованого
випромінювача. Згідно з ним акустичний екран розміщується у внутрішній
порожнині циліндричного випромінювача, а простір між п’єзокерамічною
оболонкою і екраном заповнюється рідиною. Такий підхід дозволяє зберегти
габаритні розміри екранованого випромінювача такими ж, як і у
неекранованого. В той же час цей підхід має свої недоліки.
Проведено співставлення двох підходів з точки зору впливу схем
побудови екранованих циліндричних випромінювачів на їх однонаправлені
властивості. Визначені раціональні шляхи використання обидвох схем.
Расстригін О.О., д.т.н., проф.,
Зірка А.Л., к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ДО ПИТАННЯ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПЕРСПЕКТИВНОГО БЕЗПІЛОТНОГО
АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КОРАБЕЛЬНОГО БАЗУВАННЯ
Висвітлення надводної обстановки у визначених районах морів
залишається надзвичайно важливим та пріоритетним завданням при
плануванні дій підрозділів ВМС. При цьому для забезпечення такого
завдання передбачено широке коло засобів, починаючи з оптичних та
радіолокаційних засобів наземного та корабельного базування та закінчуючи
бортовими засобами розвідки морської авіації. За результатами аналізу стану
наявних у ВМС перелічених засобів надводної обстановки можна
констатувати їх обмежену спроможність щодо виконання завдань за
призначення в сучасних умовах. За таких умов актуальним завданням стає
пошук шляхів оперативного оснащення підрозділів ВМС сучасними засобами
висвітлення надводної обстановки. Одним серед альтернативних варіантів, на
нашу думку, доцільно розглянути застосування для виконання такого
завдання безпілотні авіаційні комплекси (БпАК).
Так, інтенсивний розвиток безпілотної авіаційної техніки (АТ) у світі, її
впровадження в експлуатацію, останнім часом, призвело до суттєвого
розширення області застосування БпАК.
Сучасні БпАК здатні вирішувати специфічні завдання для потреб
угруповань різних видів та родів військ.
Так, з аналізу тенденцій розвитку безпілотної АТ останніми роками,
одним з відносно нових та перспективних напрямків, вважається розробка та
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впровадження БпАК для забезпечення потреб Військово-Морських Сил, у
тому числі корабельного базування, з метою виконання широкого кола
завдань в інтересах корабельних угруповань або окремих кораблів.
Такі БпАК можуть діяти у визначеній морській зоні, в інтересах
окремих кораблів або загонів бойових кораблів, а також окремих берегових
командних пунктів та підрозділів берегової охорони, та виконувати такі
завдання за призначенням: ведення повітряної розвідки, спостереження
(моніторинг) за надводною обстановкою у визначених зонах, ведення
радіоелектронної боротьби, забезпечення ретрансляції зв'язку, видача
цілевказівки ударним комплексам.
Треба зазначити, що на ряду з очевидними перевагами застосування
БпАК корабельного базування, розробка та створення таких комплексів
пов’язані із суттєвими воєнно-технічними та фінансовими ризиками. На
процес розробки та створення БпАК корабельного базування вочевидь
впливатимуть ряд негативних факторів, основні з них: відсутність в Україні
досвіду розробки таких комплексів; відсутність досвіду застосування БпАК
корабельного базування та відповідно оцінки їх ефективності взагалі, що в
цілому значно ускладнює процес створення такого зразка.
Расстригін О.О. д.т.н., проф.,
Зірка А.Л. к.т.н.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МЕТОДУ МАСО-ГАБАРИТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИКОЕЛЕКТРОННИХ КАМЕР БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ КОРАБЕЛЬНОГО БАЗУВАННЯ
Серед багатьох проблем, що виникають перед розробниками та
конструкторами при створенні оптико-електронних камер (ОЕК) для
безпілотних літальних апаратів (БпЛА) є забезпечення мінімальних масогабаритних характеристик (МГХ) ОЕК за умови виконання тактико-технічних
вимог (ТТВ), що пред’являються до безпілотних авіаційних комплексів
(БпАК): розрізнювальної здатності на місцевості, дальності дії, кутів поля
зору, зони огляду, роботи в любий час доби та любого стану атмосфери в
умовах польоту при визначених висотах та швидкостях.
Досягнення мінімальних значень МГХ ОЕК вирішується на основі
проведення енергетичного розрахунку - отримання співвідношення
сигнал/шум, при якому забезпечуються характеристики: дальність виявлення,
розпізнавання, ідентифікації цілей, за умови забезпечення розрізнювальної
здатності на місцевості та зони огляду при визначених габаритних розмірах
основних елементів ОЕК, а саме: фокусної відстані, світлових діаметрів,
габаритних розмірів оптичних елементів та об’єктива в цілому, взаємних
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відстаней між окремими оптичними елементами об’єктива та відстаней між
об’єктивом та фотоприймальним пристроєм (ФПП).
Наведена методика дозволяє здійснювати оціночні розрахунки щодо
визначення габаритних характеристик та маси корисного навантаження
розвідувальних БпАК корабельного базування, яке складається із ОЕК та на
їх основі формувати замовнику пропозиції до вимог як до корисного
навантаження так і до комплексу, а конструкторам ОЕК приймати відповідні
конструкторські та технологічні рішення.
Розглянуто деякі приклади застосування розробленої методики для
конкретних випадків.
Розгонаєв С.М, к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПРОТИКОРАБЕЛЬНИХ РАКЕТ
Методологічні
основи
удосконалення
системи
управління
протикорабельних ракет пов’язані з розробкою протикорабельного ракетного
комплексу. Комплекс з проти корабельними ракетами створюються в Україні
вперше і є пріоритетним національним проектом, а його реалізація пов’язана
із рішенням низки науково-технічних задач.
Основна з них полягає в забезпеченні вибіркового ураження цілі із
десантного загону або угрупування кораблів. Проблематика досліджується з
урахуванням дії бойової обслуги (операторів) і функціонування технічної
частини протикорабельного ракетного комплексу. Функціонування ракетного
комплексу в цілому розглядається як процес досягнення мети ерготехнічною
системою і може бути представлено послідовністю операцій, правильне і
своєчасне виконання яких приводить до досягнення мети.
В результаті досліджень сформульовані принципи моделювання
системи управління протикорабельного ракетного комплексу, підібраний та
розвинений апарат дослідження (розроблені методи, математичні моделі і
методики). Зокрема:
Інформаційно-ймовірнісний метод аналізу моделей морських цілей,
тобто кораблів типових класів на схвильованій морській поверхні.
Розроблені методики:
вибіркового виявлення та захвату цілі як по координатним, так і по
енергетичним і геометричним ознакам кораблів;
визначення довжини корабля і параметрів його руху (курс та
швидкість).
Розроблений імітаційно-моделюючий комплекс процесу виявлення і
захвату призначеної цілі та методика оцінки ефективності даного процесу, в
тому числі з урахуванням основних з’єднань операцій зі зворотнім зв’язком.
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Враховані напруженість операторів бойової обслуги та вплив на їх бойову
роботу темпу.
Це дає можливість оцінювати сумісно вплив вибіркових властивостей
ракетного комплексу та правильних і своєчасних дій бойової обслуги на
бойову ефективність стрільби.
Математичні моделі доведені до практичних розрахункових Методик.
Попередні
оцінки
ефективності
бойового
застосування
протикорабельного ракетного комплексу свідчать про необхідність залпових
ударів по десантному загону або угрупуванню кораблів.
Теоретична частина з розробки принципів, методів, математичних
моделей для вирішення проблеми закінчується. Наступним етапом
є
проведення натурних досліджень.
Синицький В.Б., к.т.н., с.н.с.
Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
ДІАГНОСТИКА РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ ЦІЛЕЙ
НАД МОРЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ СИГНАЛІВ НАВІГАЦІЙНИХ
СУПУТНИКІВ
Задача діагностики радіолокаційної спостережливості цілей тісно
пов'язана з задачою діагностики умов поширення радіохвиль, які
визначаються, в свою чергу, станом рефракції в нижньому шарі атмосфери.
Над морем, де сильна мінливість в просторі і часі характеристик середовища
може порушувати роботу засобів зв'язку, радіолокації, навігації, проблема
короткостроковій діагностики умов поширення є особливо актуальною. При
наявності розвинених методів розрахунку поля в зонах прямої видимості і
геометричної тіні ця проблема зводиться до визначення висотного профілю
коефіцієнта заломлення атмосфери. Традиційними способами визначення
коефіцієнта заломлення довгий час були контактні вимірювання атмосферних
метеопараметрів - температури, тиску, вологості, або безпосередні
рефрактометричні вимірювання (проте ті та інші мають певні обмеження, в
першу чергу - локальний характер вимірювань).
В останні десятиліття активно розробляються дистанційні методи
діагностики атмосферної рефракції, що використовують сигнали навігаційних
супутників. В ІРЕ НАН України проводились дослідження можливостей
використання для цієї задачі випромінювання навігаційних штучних
супутників Землі (ШСЗ) першого (Транзит) і другого (GPS) поколінь.
У процесі виконання робіт, які досліджували тропосферну рефракцію
над морем за сигналами ШСЗ Транзит, на основі проведених експериментів
показано можливість аналітичного рішення некоректної оберненої задачі
рефракції, а також рішення чисельним методом, що зв'язує інформативні

576

"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

параметри прийнятого сигналу (нулі інтерференційної структури) з банком
розрахункових висотних залежностей коефіцієнта заломлення.
На наступному етапі досліджень в 2001 - 2003 р.р. був виконаний
проект УНТЦ № 144 «Розробка методу неконтактної діагностики
атмосферної рефракції, використовуючого випромінювання ШСЗ».
Проведено натурні дослідження рефракції за методом радіозаходов
супутників GPS над морем. Показано, що є фактична залежність
характеристик множника ослаблення, вимірюваних за методом радіозаходов
супутників за горизонт, від атмосферних умов. Досліджено мінливість
сигналів GPS при заходах над морем, їх кореляція з градієнтними вимірами
на приводний трасі, а також вплив поверхні розділу (моря і суші) на
характеристики заходячих супутників GPS. Окрема серія досліджень
присвячена моделюванню та експериментальному вивченню особливостей
сигналів GPS в області геометричної тіні.
Таким чином, параметри сигналу ШСЗ, наприклад, його кут заходу або
флуктуаційні характеристики можуть характеризувати ступінь і вид
тропосферного рефракції в поточний момент часу на досить короткому
(близько 1-2 годин) часовому інтервалі, тим самим визначаючи
короткострокову діагностику умов розповсюдження і радіолокаційну
спостережливість цілей в заданому районі.
Соколюк С.М., к.і.н., доц.
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МОРСЬКИХ
РОБОТИЗОВАНИХ (БЕЗЕКІПАЖНИХ) ПІДВОДНИХ СИСТЕМ
(КОМПЛЕКСІВ) ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ВМС
ЗС УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сьогодні, в умовах збройної агресії РФ проти України та кількісної і
якісної переваги противника на морі, саме такою, асиметричною, відчутною
для нього, відповіддю Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі
– ВМС), можуть бути морські роботизовані (безекіпажні) підводні системи
(комплекси), далі – МР(БЕ)ПС(К), яких ще називають Unmanned Maritime
Vehicle (UUV) – безекіпажними морськими транспортними засобами,
ненаселеними підводними апаратами, безпілотними морськими системами
(БМС). Досвід розробки, будівництва та застосування накопичений у низці
провідних країн, де за останні 30–35 років їх було створено близько
10 тис. од. Вони приймаються на озброєння з метою підвищення рівня
безпеки особового складу як в умовах повсякденної служби, так і під час
ведення бойових дій, а також ефективності впливу на противника.
Саме із середини 1980-х років ХХ ст. у США було розпочате
проектування МР(БЕ)ПС(К), передусім, спрямованих на виконання
СЕКЦІЯ 4 | 577

VII НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

розвідувальних функцій. За останні 20–25 років досить активних темпів
набули їх розробки, переважно військового призначення — бойових
морських роботів, крім США, у провідних морських країнах, зокрема,
Великобританії, Ізраїлі, Китаї, Німеччині, Норвегії, Франції та Швеції, в яких
обсяг фінансування цих програм збільшився у 20−30 разів.
Найбільш широко підводні апарати різного типу і призначення
представлені у ВМС США, де Генеральним планом розробки АНПА (2004 р.)
визначено таку умовну їх класифікацію: легкі/переносні (масою до 45 кг,
діаметр корпусу 76,2–230 мм, автономність 10–20 год); малогабаритні (230 кг,
324 мм, 20–40 год.); середні (до 1 400 кг, 533 мм, 40–80 год.); великогабаритні
(до 10 т, 910–1820 мм, до 400 год.). Фахівцями використовується й інша
класифікація, а саме: 1) підводні мікророботи (до 20 см в діаметрі),
призначені для використання в якості бойових засобів обстеження морського
дна або створення перешкод для протичовнових операцій противника; 2)
підводні роботи невеликих розмірів (до 30 см в діаметрі) – підводні автономні
апарати Mk-18 UUV – призначені для гідрографічних робіт і виявлення мін,
використання в розвідувальних або наступальних операціях та для охорони
баз підводних човнів або надводних кораблів; 3) системи середніх розмірів
(до 50 см в діаметрі), співрозмірні із підводною торпедою Mk-48;
розглядаються в якості торпеди майбутнього з виконанням завдань
мінування, радіоелектронного придушення й ураження противника у дальній
зоні; 4) підводні роботи великих розмірів (до 200 см у діаметрі) – наприклад,
великотоннажні підводні роботи – призначені для запуску через модулі
Virginia Payload Module Block V, закріплені на корпусах ПЧА класу
«Вірджинія», що дозволяє поліпшити характеристики човна – підвищити
дальність дії систем виявлення, збільшити корисне навантаження або
доставляти спорядження в місця, недоступні або небезпечні для підводного
човна.
Сучасні МР(БЕ)ПС(К) оснащені комплексом систем і пристроїв, що
забезпечують самостійний рух апаратів під водою, мають низку потенційних
переваг перед пілотованими платформами, зокрема, вони можуть забезпечити
більш повну інформацію у процесі висвітленні обстановки. Більшість із них
мають корпус у формі торпеди з енергетичною установкою у складі літієвоіонної акумуляторної батареї (АБ) і гребного електродвигуна. Управління
здійснюється автономно за програмою, закладеною в пам'ять бортової ЕОМ, з
використанням інерційної навігаційної системи (ІНС) та допплерівського лага
з періодичним уточненням (при підзринанні) місцезнаходження за даними
космічної радіонавігаційної системи (КРНС) "Navstar".
Бортова пошукова апаратура може включати: гідролокаційну станцію
(ГЛC) переднього огляду; гідролокатор бокового огляду (ГБО), що забезпечує
одночасне виявлення підводних об'єктів у широкій смузі за рахунок
використання встановлених побортно акустичних антен, характеристики
спрямованості яких орієнтовані перпендикулярно діаметральній площині
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апарата; цифрову відеокамеру; датчики для вимірювання параметрів морської
води тощо. Отримані дані записуються на жорсткий магнітний накопичувач
для подальшого детального аналізу результатів проведеної операції після
підйому МР(БЕ)ПС(К) на борт носія.
Створення у ВМС США 26 вересня 2017 р. у Центрі підводної війни
(м. Кейпорт, Keyport, Wash.) дивізіону безекіпажних (ненаселених) підводних
апаратів (Unmanned Undersea Vehicle Squadron, UUVRON 1) засвідчило про
перехід до застосування на постійній основі безекіпажних (роботизованих)
сил і засобів, їх систем у бойових діях на морі.
ЗС РФ останнім часом значно активізували діяльність щодо розвитку та
застосування МР(БЕ)ПС(К), яких розроблено декілька зразків. Так,
починаючи з 2017 р., в акваторії Середземного моря в пункті маневреного
базування ВМФ РФ у порту Тартус (Сирія) до виконання завдання з охорони
водного району був залучений роботизований комплекс (РТК) морського
базування «МТ-2012» «Галтель». За деякими відомостями, починаючи з
2018 р., для охорони Керченського моста, незаконно побудованим РФ,
використовується один із подібних комплексів.
Оскільки на ВМС ЗС України покладено завдання забезпечення
охорони підводного простору в межах територіального моря України, яке в
теперішніх умовах здійснюється епізодично і лише обмеженими
маневреними силами ВМС, для виконання цього завдання можуть активно
залучатися морські роботизовані (безекіпажні) підводні системи (комплекси).
Отже, виходячи з вищезазначеного, можна зробити наступні висновки.
1. Іноземними фахівцями створюються, готуються до використання та
випробовуються в бойових умовах новітні роботизовані засоби виявлення та
ураження об’єктів, розташованих у приморських районах з використанням
нової тактики дій зі знищення об’єктів, що охороняються, з урахуванням
бойових властивостей цих засобів, зокрема: викриття обстановки у районах
базування сил (в пунктах базування, пунктах маневреного базування), місцях
стоянки кораблів (катерів, суден) і на підходах до них; розміщення
навігаційно-гідрографічних засобів; облаштування (постановки) мінних та
інших загороджень, що можуть створюватись як елементи протидесантної
оборони узбережжя, пошук і знищення підводних човнів противника тощо.
Аналіз досвіду розвитку і застосування роботизованих морських систем
у ВМС провідних країн світу засвідчує, що таке морське озброєння є
високоефективним засобом з виконання широкого спектру завдань флотів у
мирний час, кризових ситуаціях та воєнних конфліктах. Відтак, вони можуть
залучатися до виконання наступних завдань, зокрема: постійний моніторинг
за обстановкою у підводному середовищі, на дні та на поверхні моря;
ведення розвідки у визначених морських районах; навігаційне забезпечення
застосування сил на морі; забезпечення заходів бойової підготовки флоту;
пошук і нейтралізація морських мінних загороджень; здійснення пошукових
заходів під час пошуково-рятувальних дій на морі; забезпечення дій сил
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спеціальних операцій; ураження малорозмірних підводних і надводних цілей;
транспортування військових вантажів морем тощо. Це дозволяє прогнозувати
розширення спектру розв'язуваних підводними апаратами завдань і їх
подальше поширення в якості невід'ємного компонента озброєння надводних
кораблів, підводних човнів і підрозділів ВМС.
2. Противником – РФ – створюються, випробовуються в бойових
умовах та готуються до використання новітні роботизовані засоби виявлення
та ураження об’єктів, розташованих у приморських районах; під час
застосування РТК використовується нова тактика дій зі знищення об’єктів,
які охороняються, з урахуванням бойових властивостей цих засобів, що
вимагає дослідження та впровадження відповідних способів нейтралізації їх
дій та розробки необхідних для цього засобів.
3. Цілком доцільним бачиться мати у складі ВМС ЗС України для
надійного захисту підводного простору України, зокрема, районів базування
сил, портів та місць якірної стоянки, – БПАР. Сьогодні такі системи
(комплекси) можна придбати за кордоном, а паралельно – освоїти їх
будівництво на вітчизняних підприємствах.
4. Оскільки в Україні є наявні необхідні людські та матеріальні ресурси,
напрацьовані спеціальні технології, функціонують знані у світі наукові школи
й науково-виробничі об’єднання, а також накопичений значний досвід зі
створення, впровадження та практичного застосування сучасних
МР(БЕ)ПС(К), з урахуванням зазначеного вище та, враховуючи доцільність
саме асиметричних способів боротьби з противником, формування та
реалізація концепції оснащення Військово-Морських Сил морськими
роботизованими (безекіпажними надводними і підводними) системами
(комплексами) є пріоритетним напрямком розвитку і застосування Збройних
Сил.
Терлич С.В., к.т.н.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ КОРПУСУ КОРАБЛЯ ПРИ
ТРАНСПОРТУВАННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАЛУБНОГО
ГЕЛІКОПТЕРА
Використання палубної авіації в наш час стає все більш поширеним як
для бойових кораблів, так і цивільних суден.
Основною метою дослідження є вивчення закономірностей хитавиці
корабля в умовах морського хвилювання та вітрових навантажень при
експлуатації та переміщень по палубі (площадці) палубного гелікоптера.
З’ясовано, що в процесі переміщення та посадки гелікоптера на корабель
(судно) його швидкість не може бути сталою, через те що внаслідок дії
інерційних сил має місце зниження зворотного зв’язку. Процес може бути як
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аперіодичним, так і коливальним у залежності від характеристики системи
«судно -> оснащення -> гелікоптер». Якщо процес коливальний, можливі
резонансні явища та перерегулювання, яке призведе до збільшення миттєвих
зусиль у стопорних канатів, які знайдено шляхом математичного
моделювання. Основним критерієм при цьому: забезпечення величини
тримаючого моменту МТ більшим, ніж перекидний МО.
Результати розрахунків дозволяють стверджувати наступне:
- максимальний перекидний момент від інерційних сил із збільшенням
розмаху бортової хитавиці збільшується;
- тримаючий момент за рахунок сили тяжіння із збільшенням амплітуди
кільової хитавиці зменшується;
- результуючий момент при одночасній дії бортової, кільової та
вертикальної хитавиці зменшується та при досягненні деякого кута крену θ
досягає нульового значення.
Сили тримання гелікоптера при збільшенні куту крену θ зменшується за
рахунок:
- зменшення сили тертя за рахунок зменшення нормалі до палуби
складової ваги і як наслідок – тиску на палубу;
- зменшення складової ваги в напрямку ковзання.
Отримані математичні залежності та графічні зображення доводять, що
зменшення коефіцієнту тертя системи «шасі-палуба» із 0,7 до 0,5 призведе до
зменшення граничного кута крену (при якому змінюється знак результуючої
сили) з 18 до 12 градусів.
Фролов С.М., к.і.н.,
Гриценко А.М., к.в.н.
Національний університет оборониУкраїни ім. І. Черняховського
БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОМОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України одним з
пріоритетних і актуальних завдань Збройних Сил України є розвиток
безпілотних авіаційних комплексів, зокрема, для Військово-Морських Сил.
Актуальність даної теми зумовлюється виконанням Оперативної цілі
3.6. Відродження військово-морського потенціалу держави, передбачене
Планом дій щодо впровадження оборонної реформи у 2019-2020 рр.,
завданням 3.6.1. Формування військово-морських спроможностей України,
адекватних загрозам та достатніх для забезпечення оборони морського
узбережжя Чорного та Азовського морів.
Як відомо, Російська Федерація на Чорноморському флоті щорічно
збільшує кількість бойових кораблів, що мають на озброєнні ракетний
комплекс “Калібр”. Він є безпосередньою загрозою як для бойових кораблів
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(катерів) ВМС ЗС України в морі, так і для важливих військових та
державних об’єктів на суходолі. Тому важливим завданням для ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС ЗС України) є виявлення
та знищення носіїв ракетних комплексів “Калібр”. В цьому році
ДП Державним Київським конструкторським бюро “Луч” було створено
протикорабельний ракетний комплекс наземного базування “Нептун” (РК360МЦ), який успішно пройшов державні випробування. Він призначений
для ураження бойових кораблів противника класів крейсер, есмінець, фрегат,
корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів. Але залишилось
невирішеним питання щодо виявлення бойових кораблів противника та
видачі цілівказівок для ПКРК “Нептун”. Виходячи із зазначеного автором
пропонується для виконання цих завдань розглянути можливість
застосування безпілотних авіаційних комплексів (далі – БпАК) Bayraktar TB2.
Він має всі необхідні технічні дані для цього: максимальна злітна маса – 560
кг, корисне навантаження – 55 кг, тривалість польоту – 24 години, дальність
дії радіоканалу управління та телеметрії – 150 км, максимальна дальність
польоту Bayraktar TB2 у програмованому режимі – 4000 км. Розміри та
вантажопідємність дрону дозволяють нести потужну оптико-електронну
апаратуру з тепловізором. За її допомогою він може отримувати точні
координати цілі у режимі реального часу у темний час доби та за будь яких
погодних умов. БпАК відповідає вимогам стандартів НАТО щодо
завадозахищеності каналів зв'язку та передачі даних 4660, 7085; сумісності
дрону та наземної станції керування (STANAG 4586) та вимогам до цільового
навантаження (STANAG 7023, 4545, 4607, 4609). Зазвичай один комплекс – це
шість безпілотних літальних апаратів, три наземні станції управління,
розміщенні у автомобілях, шість наземних терміналів, ЗІПи та інше
устаткування.
Для ведення розвідки над акваторією Чорного та Азовського морів
доцільно створити окрему ескадрилью БпАК Bayraktar TB2 у складі морської
авіаційної бригади ВМС ЗС України. Це дозволить здійснювати розвідку в
інтересах сил (військ) ВМС ЗС України та видавати цілевказівкі
безпосередньо ПКРК “Нептун” та берегової артилерії ВМС ЗС України.
Головними перевагами БпАК є довгий час знаходиться у повітрі (до
24 год) та якість розвідувальної інформації в режимі реального часу. Вони
дають можливість замінити літаки-розвідники Повітряних Сил ЗС України
при цьому значно здешевити і зробити більш безпечною повітряну розвідку у
порівнянні з літальними апаратами пілотованої авіації Слід зазначити, що
БпАК Bayraktar TB2 може застосовуватися і в ударному варіанті. Він має на
озброєнні бомби з лазерним наведенням MAM-L (Smart Micro Munition)
спеціальний легкий керований боєприпас (вагою 22 кг), розроблений для
ударних дронів. Ця бомба оснащена високоточною напівактивною системою
наведення по лазерному променю та здійснює планерний політ до цілі.
Система наведення боєприпасу дозволяє влучати з похибкою не більше
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одного метра. Дальність ураження цілі на відстанях від 500 м до 8 км. Висота
застосування визначається метеорологічними та іншими умовами. Принцип
наведення – по лазерному променю. БпАК може нести на підвісці до 4 таких
боєприпасів.
Таким чином створення окремої ескадрильї БпАК Bayraktar TB2 у
складі морської авіаційної бригади значно підвищить розвідувальні та бойові
можливості сил (військ) ВМС ЗС України.
Чабаненко П.П., д.в.н., проф.,
Розгонаєв С.М, к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗАВАРІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ І
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ЗВОРОТНОГО
ЗВ'ЯЗКУ
Принцип зворотного зв'язку - один з основних постулатів кібернетики,
яка визначалася її автором Н.Вінером як наука про управління в живих
організмах і технічних системах. Разом з тим, формалізовані моделі
діяльності операторів бойових обслуг озброєння і військової техніки рідко
застосовуються на стадіях його проектування. У цьому - одна з основних
причин аварійності з озброєнням і військовою технікою. Від 50% до 80%
аварій в різних сферах діяльності людини - помилки персоналу. Тому
важливо прогнозувати появу небезпечних помилок операторів, особливо
керуючих вогнем і керуючих стрільбою, з виробленням обґрунтованих
рекомендацій по їх недопущенню (фільтрації) системними і схемними
прийомами.
Пропонується метод розробки моделей функціонування озброєння і
військової техніки з людиною - оператором в контурі управління і типові
математичні моделі безпомилкового і своєчасного управління виробами.
Вхідні дані таких моделей - статистика елементарних дій операторів, а
вихідні характеристики - показники безпомилковості і часу вирішення ними
завдань, ймовірності аварійно-небезпечних дій.
Відмінність розроблених моделей від відомих в класі функціональномережевих в тому, що:
- враховуються закономірності дій оператора при темповій
напруженості на основі експериментально підтвердженого закону;
- вихідні показники визначаються рекурентно для будь-якого кроку
циклічного процесу.
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Чабанеко П.П., д.в.н., проф.
Розгонаєв С.М., к.т.н., с.н.с.
Бережний О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
КЛАСИФІКАЦІЯ МОРСЬКИХ ЦІЛЕЙ ЗА РАДІОЛОКАЦІЙНИМИ
СИГНАЛАМИ ПРИ ДЕФІЦИТІ ЧАСУ
Завдання
класифікації
та
ідентифікації
морських
цілей
радіолокаційними датчиками інформації (РДІ) в умовах гострого дефіциту
реального часу складають важливу проблему. Її вирішення ускладнено
впливом підстилаючої водної поверхні, особливо при хвилюванні моря, а
також впливом природних шумів й створених завад. Крім цього, на
швидкісному літальному апараті (ЛА) жорсткі обмеження об’єму і ваги, що
утруднює досягнення високої розрізненої здатності РДІ, особливо по кутам.
Резерв часового ресурсу міг би використовуватися для накопичення
радіолокаційних сигналів, що відбиті від цілей, й підвищення якості їх
обробки з ідентифікацією головної (визначеної) цілі в корабельній групі,
десантного корабля в десантному загоні. Але в класі тактичних ЛА такий
ресурс практично відсутній. Авторами розглядається методична можливість
скорочення часу на класифікацію цілей в зоні індикації цілей РДІ ЛА.
Із відомих методів статистичного оцінювання експериментальних даних
найбільша швидкодія властива методу найбільшої правдоподібності
(МНП). Це слідує із принципу правдоподібності і полягає у можливості
заздалегідь підготовити велику математичну частину аналізу і оцінки
експерименту та використовувати її в різних умовах. Стосовно до реалізації
такої можливості у системі управління такої ЛА одноразової дії враховуються
максимальна точність і достатність оцінок МНП. Амплітуда сигналу морської
цілі (МЦ) приймається розподіленою за законом Накагамі, що не суперечить
експериментальним даним. Цим знімається недолік МНП: необхідність
передбачати вид розподілу ймовірностей. Але з відомими параметрами
форми і масштабу кожного із очікуваних класів цілей. В цьому суттєва
різниця від класичної схеми оцінки невідомих параметрів в експерименті.
Завдання полягає у віднесені від кожної цілі сигналів, що спостерігаються, до
сигналів цілі відповідного класу (фрегат, корвет, десантний корабель, …).
Класифікація
МЦ
розглядається
як
достовірне
віднесення
опромінюваної цілі до цілі визначеного класу шляхом порівняння оцінок
найбільшої правдоподібності параметрів розподілу амплітуди їх
радіолокаційних сигналів. При цьому враховується специфіка наступних
завдань:
– оцінка ймовірності породження вибірки даних конкретною цілю із
складу корабельної групи;
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– побудова довірчої області для найбільш правдоподібних оцінок
параметрів розподілу амплітуди в їх площині;
– виділення визначеної цілі зі складу корабельної групи.
Принцип найбільшої правдоподібності суттєво спрощує вирішення цих
завдань. Згідно йому приймається єдина шкала для виміру нормованого
логарифму функції правдоподібності, що є достатньою статистикою. Вона
розподілена за експоненціальним розподілом з математичним очікуванням,
що дорівнює двом. Значення інтегральної функції цього розподілу
приймаються тотожними для функції правдоподібності амплітуди сигналів
від кожної цілі, що приведені до нуля. Оцінка параметрів розподілу
амплітуди обробленої вибірки даних відображається точкою в площині
параметрів. Функція правдоподібності суміщується вершиною не з оцінкою
статистичною, а з вихідними даними по кожній цілі. Ці процедури
здійснюються просто. В графо-аналітичному викладанні рішення задачі
виглядає витончено. Деяка складність пов’язана з побудовою довірчих
областей. На відмінність від традиційної інтерпретації цієї області, як та, що
накриває істині параметри, в нашому підході вона має зміст утримання
істинних параметрів. Відповідно змінюється зміст і довірчої ймовірності.
Процес класифікації цілей циклічний. В результаті будуються матриці
m×n ймовірностних характеристик по групі із m цілей і n їх можливих класів.
Так як більша частина математичної обробки сигналів розробляється
заздалегідь, то часовий резерв, що мається, використовується економно без
зниження точності обрахунків.
При оцінці достовірності і точності визначення параметрів розподілу
амплітуд цілей відповідних класів довірчі області, що накривають істині пари
параметрів форми і масштабу розподілу Накагамі, мають форму контуру,
властиву цьому розподілу.
Використання оперативної обробки сигналів МЦ в реальних умовах
пов’язане з подоланням їх невизначеності: ракурсу опромінення цілі,
хвилювання моря у зоні наявності цілі, радіоелектронної їх протидії та інше.
При врахуванні цих факторів виграш за часом обробки сигналів може
виявитися суттєво більшим. Однак, це потребує подальших досліджень й
експериментальних підтверджень.
Яким’як С.В., к.в.н., доц.
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ МОРСЬКИХ
РОБОТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
Необхідність прискореного формування та введення в дію концепції
оснащення Збройних Сил України морськими роботизованими системами
обумовлена у першу чергу подальшою активізацією агресивних дій
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Російської Федерації у Азово-Чорноморському регіоні та пошуком
асиметричних способів протидії противнику на морі.
Аналіз сучасних тенденцій створення і застосування безпілотних
(безекіпажних) систем засвідчив про:
суттєве зростання витрат на розвиток технологій зі створення новітніх
безекіпажних (безпілотних) комплексів;
прискорення темпів переоснащення збройних сил провідних іноземних
держав безпілотними (безекіпажними) комплексами;
використання як традиційних, так і альтернативних варіантів побудови і
застосування безекіпажних надводних і підводних апаратів.
Традиційні підходи передбачають створення оновлених варіантів уже
відомих та сталих за призначенням і конструктивними особливостями типів
безекіпажних надводних і підводних апаратів. Водночас, відмічається
тенденція до створення альтернативних варіантів безекіпажних надводних і
підводних апаратів, зокрема апаратів з енергонезалежними установками та
біонічними системами їх руху. Так, у РФ ведуться роботи щодо випробувань
безекіпажного катеру з енергонезалежною установкою «Бук-600» та систем
руху надводних і підводних платформ «плавникового типу».
Як засвідчили результати попередніх досліджень концепція оснащення
морськими роботизованими комплексами повинна передбачати створення
(закупівлю) як одноцільових, так і багатоцільових безекіпажних надводних і
підводних апаратів. При чому у довгостроковій перспективі перевага
належатиме саме багатоцільовим безекіпажним надводним і підводним
апаратам.
До основних вимог до перспективних безекіпажних надводних і
підводних апаратів слід віднести наступні:
побудова підсистеми збору і обміну інформації та загалом системи
управління за мережно-центричним принципом та їх інтегрованість до
мережно-центричної системи сил і засобів ВМС та міжвидових (міжвідомчих,
коаліційних) угруповань сил (військ);
створення корпусів апаратів виключно з використанням сучасних
композитних матеріалів;
побудова платформ (носіїв) апаратів як автоматизованих (дистанційнокерованих, роботизованих) комплексів;
використання апаратами лише спеціальних енергетичних систем, що є
автономними, дистанційно керованими, енергонезалежними, комбінованими
за видами використовуваної енергії;
застосування в апаратах як традиційних засобів руху, так і біонічного
типу та комбінованих;
створення апаратів як односферного застосування, так і двосферного
(амфібійного) та міжсферного (багатосферного – повітряного, наземного,
надводного, підводного) застосування.
Оснащення повинно здійснюватись у такій послідовності:
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на першому етапі (до 2025 року) – створення (закупівля) традиційних
безекіпажних надводних і підводних апаратів;
на другому етапі (2025-2035 роки) – створення (закупівля)
перспективних безекіпажних надводних і підводних апаратів, побудованих на
новітніх принципах.
Реалізація концепції оснащення Збройних Сил України та інших
військових формувань і правоохоронних органів роботизованими
(безекіпажними) надводними та підводними комплексами військового
призначення дозволить значно збільшити потенціал асиметричного впливу на
противника та досягти стратегічних цілей у боротьбі з ним на морі.
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