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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ
ВОЄННО-ТЕХНІЧНОЇ ТА
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В
УКРАЇНІ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вступне слово
заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта
Павловського І.В. на відкритті ІV міжнародної конференції
"Проблеми координації воєнно-технічної
та оборонно-промислової політики в Україні.
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки"
Шановні учасники конференції!
В рамках ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека
– 2016» Міністерством оборони України проводиться ІV міжнародна
конференція, яка цього року має назву "Проблеми координації воєннотехнічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи
розвитку озброєння та військової техніки".
Починаючи свій виступ, хотів би висловити свою вдячність усім
учасникам конференції за присутність на цьому заході та небайдужість до
проблем, які необхідно вирішувати на цей час в Міністерстві оборони та
Збройних Силах України.
Досвід передових країн світу свідчить, що воєнно-технічна та
оборонно-промислова політика розглядаються як основний механізм стратегії
воєнної політики держави, як система науково обґрунтованих поглядів з
питань розвитку озброєння та національних оборонно-промислових
комплексів (ОПК). Вона здійснюються не тільки з метою підтримки
технічного оснащення збройних сил на рівні сучасних вимог, але й відіграє
роль генератора наукових ідей та розробок озброєння, дає вихідні дані для
планування розвитку ОПК та видатків оборонного бюджету.
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 головний інструмент практичної реалізації досягнень науково-технічного
прогресу у воєнній сфері та у промисловості. Опираючись на неї,
здійснюється вибір пріоритетів, певних напрямів та послідовності дій
держави у цій сфері.
Цілком зрозуміло, що від того, яка в Україні проводиться воєннотехнічна та оборонно-промислова політика, залежить й рівень технічного
оснащення Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони
України, розвиток та можливості ОПК, ефективність міжнародного
військово-технічного співробітництва, що, врешті-решт, визначає й
спроможність самостійно забезпечити оборону національної території.
Наші власні спостереження дають підставу зробити висновок, що за
всю історію незалежної України її Збройні Сили перманентно були
заручниками обіцянок щодо збільшення фінансування. Під обіцянки
розроблялися амбітні програми, але потім вони не забезпечувалися
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відповідними ресурсами. Понад те, відповідальність за невиконання програм
несли Збройні Сили, залишаючи сам на сам з галопуючим зростанням
фінансових проблем.
Це призвело до того, що зараз велика частина наявного озброєння та
військової техніки (ОВТ) Збройних Сил України морально та фізично
застаріли. До того ж, якість ОВТ, що закуповуються для потреб Збройних
Сил, незадовільна, існують серйозні проблеми технічного забезпечення:
неготовність ремонтної бази до швидкого відновлення ОВТ, пошкоджених в
зоні АТО; відсутність запасних частин і ремонтних комплектів тощо.
Усе це вимагає вжиття кардинальних заходів щодо комплексного
переозброєння Збройних Сил України на нові сучасні зразки ОВТ з
максимальним використанням можливостей вітчизняного ОПК.
Останніми роками ситуація декілька змінюється у кращий бік.
Проведення АТО змусило керівництво держави звернути більш щільну увагу
на Збройні Сили України та на стан їхнього технічного забезпечення. Стало
виділятися більше коштів, що вселяє надію на позитивне вирішення цього
питання. У той же час, за результатами формування Державної цільової
оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до
2020 року встановлено, що реальні потреби Збройних Сил України
перевищують в чотири-п’ять разів фінансові можливості держави щодо їх
реалізації. Такий же стан стосовно можливостей вітчизняного ОПК.
Тому Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил
України чекають від нас максимальної віддачі, нових ідей, покращених
характеристик ОВТ, що дозволять зберегти особовий склад та виконати
поставлені бойові завдання в умовах наявних фінансово-економічних
обмежень.
Довідково: Результатом спільної роботи Міністерства оборони України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДК «Укроборонпром», інших
установ та організації України, що працюють у сфері організації та реалізації воєннотехнічної та оборонно-промислової політики України, стало опрацювання ряду
документів. У тому числі:
Стратегічний оборонний бюлетень України;
Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України;
Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на
період до 2020 року;
Концепція Державної цільової програми реформування та розвитку обороннопромислового комплексу України на період до 2020 року;
Проект Закону України «Про військово-технічне співробітництво» та інші
документи.

За оцінками експертного середовища, український ОПК спроможний
виробляти за замкненим циклом невеликий відсоток (близько 3-5%) загальної
номенклатури ОВТ для потреб Збройних Сил України. Але й у цих зразках
присутня висока питома вага комплектуючих виробів, матеріалів і сировини
виробництва країн СНД, у тому числі Російської Федерації.
Для подолання такого стану, Україна має переводити відносини із
країнами СНД переважно у двосторонній формат. Поміж країн – членів СНД
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основними партнерами для нас залишаються Азербайджан, Білорусь і
Казахстан. Також нам необхідно активізувати зусилля щодо пошуку нових
зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних партнерів і союзників у
перспективних для України регіонах Близького Сходу, Латинської Америки,
Африки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Для усунення цих перепон, Міністерством оборони України, спільно з
ДК “Укроборонпром” прийнята Концепція та Програма імпортозаміщення
комплектуючих виробів, матеріалів і сировини для виробництва вітчизняної
продукції військового призначення.
Не менш важливі заходи вживаються щодо посилення військовотехнічного співробітництва з іншими країнами світу з метою закупівлі або
отримання у вигляді військово-технічної допомоги необхідних для
задоволення потреб Збройних Сил України ОВТ або комплектуючих до них.
Велику роль у вирішенні багатьох питань щодо вдосконалення воєннотехнічної та оборонно-промислової політики України, спрямування її на
вдосконалення технічного оснащення Збройних Сил та інших складових
сектору безпеки і оборони України, вирішення багатьох поточних питань у
цьому напряму зіграла робота створеної указом Президента України
Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при РНБО України.
На сучасному етапі посилена співпраця Національної академії наук
України з оборонним відомством через органи військового управління та
відомчі науково-дослідні установи за рахунок впровадження нових шляхів,
що спрямовані на використання експериментальних, інноваційних наукових
розробок та винаходів у практичній діяльності ЗС України.
Хочу відзначити, що за доволі короткий термін в державі здійснено
чимало заходів щодо підвищення рівня боєздатності Збройних Сил України,
але відновити (створити) дієву систему, яка б повною мірою дозволяла
виконувати всі завдання щодо технічного оснащення Збройних Сил України,
є досить складною проблемою.
Вирішення цих питань потребує створення дієвого механізму
ресурсного забезпечення підприємств національної економіки для
гарантованого виконання завдань забезпечення озброєнням, військовою та
спеціальною технікою Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і
оборони
України,
впровадження
програм
імпортозаміщення
комплектувальних виробів і ЗІП, гарантоване та стале фінансування
оборонного замовлення, розвиток виробничих потужностей підприємств
вітчизняного ОПК.
З метою реалізації цих задумів, необхідно використовувати прогресивні
ідеї, змінювати важелі управління, механізми взаємодії між наукою, освітою,
виробництвом, критерії фінансування і визначення наукових пріоритетів.
Тому цілком логічно, що головним інструментом при виконанні
поставлених завдань є проведення досліджень за проблемними напрямами,
отримання достовірних результатів та їх обов’язкове впровадження в
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практику (в зразках ОВТ, в діяльність військ). Результати наукових
досліджень повинні стати основою для прийняття управлінських рішень
Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України
та іншими органами військового управління.
З огляду на це, слід викоренити практику включення до державного
оборонного замовлення зразків ОВТ, потреба в яких не є гострою та
негайною для Збройних Сил України, та які не пройшли всебічних
випробувань. Розробку нових зразків ОВТ слід розпочинати тільки після
ретельного обґрунтування та розрахунку їх показників за критерієм
«ефективність – вартість», та після повної впевненості щодо гарантованого
фінансового забезпечення реалізації проектів з даних зразків на всіх етапах їх
життєвого циклу, починаючи з розробки й закінчуючи утилізацією. Саме так
робиться у передових, навіть самих заможних країнах світу.
Слід зазначити, що важливу роль у системі технічного забезпечення ЗС
України відіграють високо підготовлені спеціалісти. Тому є раціональність
проаналізувати та за необхідності відновити систему підготовки спеціалістів з
організації та проведення експлуатації і ремонту ОВТ на всіх її рівнях,
починаючи з підготовки молодших спеціалістів й закінчуючи спеціалістами
оперативно-стратегічного рівня.
Гострою і невідкладною є потреба у виправленні справ щодо
укомплектування ремонтних органів засобами ремонту, необхідними для
ремонту як в стаціонарних умовах, так, особливо – рухомими технічними
засобами обслуговування й ремонту, потрібними для відновлення ОВТ в
польових умовах.
Я поділяю стурбованість про необхідність вирішення широкого кола
проблемних питань забезпечення ЗС України ОВТ в особливий період. Ми
зобов’язані бути максимально об’єктивними, чесними і критичними у всьому
що стосується оцінок сьогодення.
Наприкінці свого виступу хочу висловити впевненість у тому. що
конференція буде проходити в конструктивному руслі. Дуже просив би Вас,
як на пленарному засіданні, так і на засіданнях секцій розглянуті такі
питання:
- основні аспекти воєнно-технічної та оборонно-промислової політики
України на сучасному етапі, алгоритм їх синхронізації;
- роль військово-технічного співробітництва у здійсненні воєннотехнічної та оборонно-промислової політики України;
- сучасні тенденції та проблеми розвитку оборонно-промислової сфери
України;
- перспективи розвитку ОВТ ЗС України.
Результатом їх плідного обговорення мають стати науково обґрунтовані
пропозиції для подальшого вдосконалення в найближчій перспективі воєннотехнічної та оборонно-промислової політики України з метою оснащення
Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони України
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сучасними та перспективними зразками ОВТ, з урахуванням економічних
реалій та можливостей України.
З такої ситуації вихід може бути тільки в одному –
цілеспрямований пошук нових форм і способів трансформації обороннопромислового комплексу.
Активне обговорення широкого кола проблем координації воєннотехнічної та оборонно-промислової політики в Україні дозволить визначити
шляхи їх вирішення, тому ваші виступи та пропозиції, шановні учасники
конференції, є вкрай важливими.
Дякую за увагу!
Валентин Бадрак
Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
ПОТЕНЦІАЛ НЕВИКОРИСТАНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОСИЛЕННЯ
ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ

Світова практика свідчить, що загалом виробництво зброї та військової
техніки в Україні має важливе значення не тільки для сектора безпеки
держави, але також і для зростання економіки в цілому, покращення
міжнародного іміджу держави. Внаслідок передусім трьох ключових
чинників:
по-перше,
оборонна
промисловість,
або
ОПК
є
високотехнологічним сектором, і його розвиненість є візитною карткою
держави (як, наприклад, здатність виробляти літаки або ракети-носії); подруге, розвиток ОПК передбачає обмін сучасними технологіями на ринку та
відчутний вплив на міжнародній арені (саме таким є сучасний досвід
Туреччини, ПАР, Польщі); по-третє, протягом останніх двох-трьох десятиліть
суттєво набрала обертів тенденція «перетікання» оборонних технологій у
цивільний сектор та цивільних – у оборонний сектор (наприклад, таке
технологічне досягнення як відновлення матеріалів шляхом напилення
спочатку використалося для відновлення лопаток двигуна винищувача, а
потім вже було використано при модернізації бульдозерів).
Негативні тенденції в ОПК України та напрями переходу на нові рейки
Україна, незважаючи на значний потенціал ОПК та серйозні
національні традиції, тривалий час йде шляхом втрати цього надбання.
Ключовими проблемами залишаються питання управління ОПК,
використання ініціатив приватного сектора, залучення іноземних та
приватних інвестицій, приватизація частини комплексу.
На цей час склався вражаючий дисбаланс у розвитку ОПК,
пов'язаний із тим, що в середині комплексу діють непрозорі, занадто
утаємничені та орієнтовані переважно на державні підприємства, умови.
Найбільш негативними наслідками цього є неконкурентоспроможні умови
для приватних підприємств та непривабливість українського ринку для
іноземних компаній. За даними Міністерства економічного розвитку та
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торгівлі (МЕРТ), 95% номенклатури озброєнь і військової техніки (ОВТ)
закуповуються в межах державного оборонного замовлення (ДОЗ) без
конкурентних процедур. Так само менеджери західних оборонних компаній,
які вивчають можливості роботи на українському ринку, відмовляються від
ідеї інвестицій через те, що пропонуються несприйнятливі форми співпраці у
проектах (наприклад, щоб інвестиції вкладалися у підприємства, де 51вітсотковий пакет Української держави).
За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ), в
Україні нині 166 державних та 92 приватних підприємств, однак переважну
більшість продукції та послуг виробляє саме приватний сектор А саме, 133
оборонних підприємств знаходяться у веденні ДК «Укроборонпром» (з них 6
спецекспортерів, тобто посередників збройної торгівлі, крім того, майже
півтора десятка заводів і КБ де-факто знаходяться на окупованій Росією
території). Значною частиною оборонних підприємств володіють Державне
космічне агентство України (майже 12 підприємств) та Міністерство
оборони України (8 профільних заводів, переважно підприємства з
відновлення озброєнь та військової техніки). Деякі підприємства належать
окремим міністерствам (наприклад, 4-ма управляє МЕРТ, 2 – у веденні МВС і
т.д.). Цікаво, що кількість нових гравців ОПК стрімко зростає – за рахунок
приватного сектору. Отже цілком логічним було б забезпечення розвитку
приватних підприємств шляхом створення для цього належних умов. Саме
такий підхід дозволить максимально забезпечити потреби оборони, а також
зберегти експортний потенціал країни та унеможливити «тотальну
імпортизацію» оборонного сектору.
Слід відзначити парадоксальність ситуації з українською оборонною
промисловістю: за всіма канонами в українську оборонну промисловість за
умов війни за два роки повинні вливатися мільярдні інвестиції, але всупереч
логіці владою не було зроблено реальних кроків для формування нової
системи військово-технічної політики держави. Більше того, ДК
«Укроборонпром», який, як відомо, було створено як корупційну схему
«контролю потоків» в оборонній сфері за часів президентства Януковича,
залишається структурою, яка фактично підмінює собою профільне
міністерство. При цьому фахівці фіксували непоодинокі випадки зловживань
або використання неприпустимих підходів у взаємодії з підприємствами з
боку менеджменту Державного концерну. У якості прикладів можна навести
просування проекту дублюючого виробництва редукторі для гелікоптерів,
намагання скористатися ідеями та документацією приватних розробників
безпілотних авіаційних комплексів (БАК) для налагодження власного
виробництва, провалу завдання вчасного налагодження серійного
виробництва
танків
і
бронеавтомобілів
«Дозор-Б»
(керівництво
«Укроборонпрому» планувало ще у 2015 р. випустити 50 таких
бронеавтомобілів, а у квітні 2015 р. навіть заявило про плани виробництва
до 150 машин, станом на квітень 2016 р. серійне виробництво «Дозор-Б» так
і не налагоджено, було випущено 10 машин). Отже результати діяльності ОПК
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та сам час вимагають значних змін у підходах до організації діяльності
комплексу.
Першим завданням має стати створення дієвої вертикалі управління і
координації ОПК з органом на вершині піраміди, який має забезпечити
розробку і реалізацію реалістичної військово-технічної політики держави. На
жаль, це питання залишається невирішеним з початку 2014 року. Хоча ще у
коаліційній угоді 2014 року серед пріоритетних завдань містився пункт про
створення при Кабінеті Міністрів міжвідомчого органу з розвитку ОПК, який
повинен замикатися на першого віце-прем'єр-міністра. Але через два роки
після початку війни у цій площині не зроблено змін.
Таким чином, система прийняття та реалізації в структурі виконавчої
влади практично досі відсутня. Це – на тлі відсутності низки необхідних
законів, - зводить нанівець всі зусилля на стратегічному рівні і породжує
несприятливий клімат для розвитку приватного сектору ОПК та сприятливий
– для протекціонізму й навіть зловживань. «Укроборонпром», фактично
керуючи військово-технічною сферою держави, не несе ніякої
відповідальності за результати своїх експериментів. Адже це не орган
виконавчої влади, а фінансово-промислова група.
Між іншим, національний ОПК не спроможний забезпечити левову
частину потреб ЗСУ, при чому у найбільш важливій номенклатурі ОВТ та
послуг. Наприклад, Україна не виробляла і досі не виробляє бойових літаків,
комплексів протиповітряної оборони, корабельного озброєння, ударних та
оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних БАК, бойових вертольотів,
значної частини авіаційного керованого озброєння, переважної більшості
боєприпасів та набоїв, стрілецької зброї. Вибір способу забезпечення армії у
цих потребах також мав би вирішуватися міжвідомчим органом, бажано, з
урахуванням висновків інституту генеральних конструкторів та науковотехнічної ради (остання може формуватися з директорів підприємств та
провідних науковців).
Що ж до посилення потенціалу ОПК, то існують три стратегічні
можливості, які досі майже не використовувалися.
Перша. Створення рівних умов для всіх підприємств з обороннопромисловим профілем. Заохочення ініціатив приватних підприємств та
залучення їх інвестицій у проекти, під які держава надаватиме гарантії
закупівель в рамках ДОЗ (за умов відповідності технічних характеристик).
Друга.
Лібералізація
усієї
системи
військово-технічного
співробітництва (ВТС). Виведення спецекспортерів з-під підпорядкування ДК
«Укроборонпром» та надання прав зовнішньоекономічної діяльності усім
підприємствам. Використання ВТС для створення спільних виробництв з
використанням нових технологій на території України, а також для залучення
інвестицій провідних світових компаній, включно, для ринків третіх країн.
Третя. Активна приватизація оборонних підприємств та використання
коштів для розвитку спільних виробництв з провідними світовими
компаніями. Лише для окремих КБ та НДІ можна передбачати державну
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власність на рівні 51-відсоткового пакету або через створення наглядових рад
за участю держави.
Удосконалення системи функціонування ОПК
З метою максимального забезпечення ефективного переозброєння сил
оборони України, з акцентом на використання потенціалу національного ОПК
та використання альтернативних шляхів залучення ресурсів пропонуємо
розглянути наступні напрями удосконалення ситуації навколо переозброєння.
А. Удосконалення системи управління (на рівні виконавчої влади).
А.1. Вкрай необхідне оперативне прийняття реалістичної Державної
цільової програми розвитку оборонної промисловості. Важливо, щоб
ідеологія переозброєння української армії ґрунтувалася на досягненні ЗСУ до
2020-22 років спроможності ведення ефективної безконтактної війни.
Водночас ситуація вимагає акцентування уваги на глибокій модернізації
озброєнь і військової техніки радянського виробництва, що дозволить
забезпечити поточні потреби ЗСУ та удосконалити виробничі потужності для
реалізації ключових завдань переозброєння армії і посилення позицій на
міжнародному ринку озброєнь. Така програма, на погляд експертів, має серед
іншого враховувати питання побудови: 1) реалізації реалістичної військовотехнічної політики, спрямованої на посилення ЗС України та відповідно
створення дієвої вертикалі управління та координації ОПК; 2) створення умов
для реструктуризації, акціонування та приватизації частини оборонних
об’єктів; 3) формування нових умов для військово-технічного
співробітництва.
Б.2. Новий уряд при створенні в системі виконавчої влади центрального
органу управління і координації оборонною промисловістю передбачити
(наприклад, Державного агентства з питань ОПК та космосу):
1) Або поступову ліквідацію недієздатної надбудови у вигляді
«Укроборонпрому», або докорінну зміну його функцій і створення умов для
«замикання» вертикалі управління на першого віце-прем'єр-міністра України.
2) Збереження та розвиток систему відповідальності через
удосконалення роботи інститутів Генеральних конструкторів та Науковотехнічної ради.
3) Створення умов для максимального залучення приватного сектору у
розбудову ОПК та розвиток озброєнь шляхом: прийняття низки законів або
постанов Уряду (закони перелічені нижче), що визначатимуть права
власності, сплату роялті, умови прозорого залучення до формування і
виконання держоборонзамовлення (через створення спеціального реєстру
розробок та проведення відкритих тендерів).
4) Сприяння посиленню парламентського та громадського (через
профільні неурядові організації та ЗМІ) за сектором безпеки у частині
переозброєння та реформування оборонної промисловості.
Б.3. Уряду варто створити належну систему нагляду за формуванням та
виконанням держоборонзамовлення, зокрема, за дотриманням якості робіт та
виконання термінів. Така структура має бути інтегрована у центральний
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орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (або окреме Міністерство
оборонної промисловості, що виглядає гіршим шляхом розв’язання
проблеми), водночас успіх її роботи залежить в тому числі від тісної взаємодії
з замовниками (МОУ, МВС та ін.). У якості окремої пропозиції Уряду
пропонується
розглянути
можливість
виведення
за
рамки
держоборонзамовлення декількох стратегічних проектів, що мають виключне
значення для обороноздатності держави. Наприклад, реалізацію ракетних
програм та, ймовірно, також створення розвідувальних та ударних
безпілотних комплексів.
Б.4. Уряд має змінити корумповану та застарілу систему замовлень,
коли імпорт здійснюється через спецекспортерів (ДК «Укрспецекспорт» та
дочірні фірми). Замовники (МОУ, МВС, СБУ, ДПСУ, СЗР) мають
закуповувати напряму, без урахування комісійних для спецекспортерів.
Б.5. Уряд має забезпечити дерегуляцію експорту озброєнь та військової
техніки у бік зміни існуючої системи та забезпечення можливості
підприємств ОПК здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на умовах
отримання ліцензії і інформування Державну службу експортного контролю
про її ведення. Міністерство оборони України за рішенням Уряду має
оптимізувати методику ціноутворення на продукцію та послуги оборонного і
подвійного призначення та, серед іншого, здійснювати військову прийомку
лише на кінцевому етапі (по готовності продукції), без контролю витрат
підприємства. Крім того, в методику ціноутворення передбачити обов’язкове
включення роялті для розробників озброєнь і військової техніки.
Б.6. Уряду з метою забезпечення належної підготовки умов для
залучення іноземних інвестицій і технологій підготувати програму
реструктуризації, акціонування та приватизації об’єктів ОПК України.
Б.7. Уряду при створенні вище згаданого центрального органу
виконавчої влади зі спеціальним статусом варто передбачити створення
Наглядової та Громадської рад.
Б. Удосконалення законодавчої бази.
Після аналізу потреб оборонних підприємств ЦДАКР дійшов висновку
щодо необхідності прийняття наступних законів України.
Б.1. «Про виробництво озброєнь і військової техніки». Цей
законопроект має визначити «правила гри» на внутрішньому ринку, створити
рівні та прозорі умови для державних і приватних підприємств, забезпечити
право роялті для підприємств-розробників, диференційовано розв’язати
питання такої перешкоди ініціативним розробкам як ліцензування та низку
інших.
Б.2. «Про гарантування прав інвестицій і інвестиції в ОПК
України» (раніше законопроект мав назву «Про державно-приватне
партнерство»). Прийняття такого закону забезпечить створення позитивного
інвестиційного клімату, умови та правила повернення інвестицій, включно
для іноземних компаній; свого часу в Україні лунали інвестиційні скандали,
що вже створили негативний імідж – найбільш голосний та резонансний був
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пов'язаний із штучним «видаленням» з ринку компанії Immersion, яка вкладала
ресурси у виробництво високоточної зброї).
Б.3. «Про військово-технічне співробітництво». Закон, який має не
тільки регламентувати правила спільного з іноземними компаніями створення
озброєнь і військової техніки, але й визначатиме питання експорту і імпорту
такої продукції; крім того, варто розглянути, щоб даний закон зафіксував
право замовників (Міноборони, МВС та інших) щодо здійснення прямого, без
спецекспортерів, імпорту оборонної продукції, а також ліквідував заборонну
систему самого оборонного експорту, замінивши її повідомною, а поряд з
правом «Укрспецекспорту» здійснювати маркетинг і укладати угоди визнати
право самих підприємств вести зовнішньоекономічну діяльність.
Б.4. «Про офсетні угоди». Закон дозволить отримувати компенсаційні
інвестиції при здійсненні імпорту озброєнь і військової техніки, а також
налагоджувати за рахунок експортера високотехнологічні виробничі або
сервісні лінії (це питання також можна вирішити шляхом прийняття
відповідної постанови КМУ).
А.5. «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг
для гарантованого забезпечення потреб оборони» (31.03.16 Верховна Рада
провалила цей знаковий законопроект для обороноздатності держави
(№4288). Сутність цього законопроекту дозволяє Міноборони швидко і
прозоро здійснювати відповідні закупівлі.
Крім того, необхідним стало законодавче забезпечення системи
парламентського контролю та розширення його шляхом виведення з меж
суто Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони до «між
комітетської» структури, до якої включити народних депутатів з Комітету
ВРУ з питань промислової політики та підприємництва, бюджетного комітету
ВРУ та інших.
Означені та деякі інші закони дозволять змінити ставлення в Україні до
потенціалу приватних оборонних підприємств, ставлення західних оборонних
компаній до інвестицій в Україну в рамках військово-технічного
співробітництва, ліквідувати неконкурентне і абсолютно непрозоре для
підприємств оборонного сектора середовище. Але головне, що таке
законодавче поле створить умови для розробки та реалізації воєнно-технічної
політики держави.
Чепков І.Б., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ

Аналіз 2-х років проведення антитерористичної операції (далі – АТО)
на Сході України, досвіду застосування озброєння та військової техніки (далі
– ОВТ) у воєнних конфліктах у різних регіонах світу дозволяє дійти
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висновку, що подальший розвиток ОВТ Збройних Сил (далі – ЗС) та інших
складових сектору безпеки і оборони України залежить від умов та напрямів
й способів їх бойового застосування.
До основних особливостей застосування ОВТ в АТО та у сучасних
збройних конфліктах, які обумовлюють тенденції та напрями їх
подальшого розвитку, належать такі:
1. Форми і способи бойових дій, що використовуються останнім часом,
мають ознаки так званої «гібридної війни» та залежать від наявних у сторін
конфлікту ОВТ та їх властивостей.
2. Для ефективної протидії противнику виникає необхідність
розроблення новітніх та адаптації існуючих зразків ОВТ для виконання нових
завдань.
3. Нарощування кількісно-якісних показників та зміна способів
застосування ОВТ здійснюються симетрично для отримання незначної
переваги, яка використовується не для захвату території, а для утримання
контролю над нею.
4. Перевага протидіючої сторони в нарощуванні ОВТ розширеного
спектру як відомих, так і нових видів озброєнь.
5 Необхідність одночасного виготовлення нових зразків та відновлення
значної кількості наявних ОВТ, що вийшли з ладу внаслідок бойових
ушкоджень та причин технічного характеру.
Збройне протиборство дає поштовх розвитку озброєнь,
удосконалюванню форм і способів їх застосування.
У сучасних умовах розвиток озброєнь характеризується, насамперед,
комплексним зростанням можливостей засобів розвідки, управління й
ураження, що дозволяє завдавати шкоди супротивникові з більших відстаней
та з більш високою точністю.
Аналіз та попередня оцінка кількісного, морального і фізичного стану
зразків ОВТ наземної складової ЗС України та інших складових сектору
безпеки і оборони України, які застосовуються в зоні АТО, доводить, що
суттєвий спад рівня оснащеності ЗС на першому етапі проведення АТО був
пов’язаний з бойовими втратами у зоні проведення операції. Останнім часом,
завдяки поступовому вдосконаленню та поліпшенню роботи системи
технічного забезпечення військ (сил), відбулося поступове відновлення
справності ОВТ, що знаходяться на озброєнні Сухопутних військ. Однак,
реальний технічний рівень ОВТ ЗС України, з урахуванням їх морального
старіння – залишається нижчим від рівня технічної справності.
Причина очевидна – за рахунок тільки ремонту зразків ОВТ для
відновлення справності, підняти їх технічний рівень неможливо.
Аналіз застосування в ході АТО зразків ОВТ підрозділами ЗС України
та іншими військовими формуваннями висвітив проблеми їх технічного
оснащення. Основними з них є:
наявність, в першу чергу у ЗС України, значної частки небоєздатних та
застарілих (з низьким технічним рівнем) ОВТ;
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розбалансованість системи озброєння ЗС та інших військових
формувань держави, що виражається в недостатній ефективності, в першу
чергу, засобів розвідки та радіоелектронної боротьби і невисокого ступеня
автоматизації управління військами і зброєю;
брак сучасних засобів ведення збройної боротьби та незадовільна якість
великої частини ОВТ, що знаходилися на довготривалому зберіганні та потім
поставлялися для потреб сил безпеки і оборони України;
недостатні темпи оснащення необхідними ОВТ сил безпеки і оборони
України в умовах особливого періоду за наявності неефективного механізму
створення та прийняття на озброєння (постачання) зразків ОВТ, а також їх
закупівлі за кордоном;
неготовність промисловості України до швидкого задоволення
нагальних потреб в ОВТ.
Нових проблем вітчизняній оборонній промисловості додав ряд
негативних чинників, обумовлених:
розривом коопераційних відносин з Російською Федерацією у
виробництві озброєнь, що викликало необхідність терміново вирішувати
питання імпортозаміщення російських складових в ОВТ вітчизняного
виробництва;
втратою в Автономній республіці Крим та Донецькій і Луганській
областях низки важливих підприємств оборонної галузі;
появою необхідності розгортання масового виробництва окремих
зразків ОВТ та спеціальної техніки для забезпечення проведення АТО;
економічною кризою та обмеженими можливостями держави щодо
фінансування заказів на оборонну продукцію вітчизняних підприємств.
У зв'язку з цим, виникає необхідність формування перспектив
розвитку ОВТ для ЗС України та інших складових сектору безпеки і оборони
України з урахуванням як вітчизняного і закордонного досвіду ведення
бойових дій, сучасних форм і способів збройної боротьби, світових тенденцій
розвитку озброєння, так і можливостей держави для їх реалізації.
Результатом змін у системі технічного оснащення сил безпеки і
оборони України на сучасному етапі мають стати:
інтеграція всіх сил і засобів в єдиному інформаційному просторі, що
дозволить багаторазово збільшити бойовий потенціал військ (сил);
досягнення інформаційної переваги над противником за допомогою
впровадження високотехнологічних систем збору, обробки, моделювання,
візуалізації даних і підтримки прийняття рішень, які працюють практично в
режимі реального часу;
передача знань замість передачі інформації. Відомості про оперативну
обстановку у майбутньому мають передаватися кожному солдату, що
забезпечить перехід до децентралізованого керування силами і засобами.
Для досягнення цього в Україні вже сьогодні прийняті та
виконуються відповідні рішення.
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Зокрема, розроблена та 30 березня 2016 року затверджена Кабінетом
Міністрів України Державна цільова оборонна програма розвитку ОВТ на
період до 2020 року (далі – Програма). Заходи Програми з розроблення нових
та модернізації існуючих зразків ОВТ передбачають модульність побудови і
уніфікацію ОВТ, що виключає їх дублювання. Визначені пріоритетні
напрямки розробки і створення сучасних високоефективних систем
озброєння, спрямовані на:
розробку перспективних комплексів озброєння, що забезпечують
застосування новітніх (проривних) технологій;
створення сучасної телекомунікаційної інфраструктури ЗС;
розвиток сил стримування і засобів протидії;
розробку й створення роботехнічних комплексів військового
призначення й безпілотних літальних (а в перспективі – морських)
автономних апаратів;
розвиток систем автоматизації озброєння.
Серед заходів Програми пріоритетними напрямами розвитку ОВТ
для забезпечення потреб наземної складової сил безпеки і оборони
України, які задіяні в АТО, є створення і закупівля:
а) сучасних засобів зв’язку, радіоелектронної боротьби та
автоматизованого управління;
б) засобів артилерійської розвідки та навігації;
в) безпілотних розвідувальних авіаційних комплексів різних класів;
г) наземних, повітряних, морських високоточних засобів ураження,
високоточних ракетно-артилерійських та протитанкових систем, керованих
авіабомб;
д) сучасних високозахищених бойових броньованих машин, стрілецької
зброї підвищеної дальності стрільби, елементів високозахищеної екіпіровки
військовослужбовців;
е) інтегрованої системи управління, збору та обробки розвідувальної
інформації тощо.
Виходячи з економічних можливостей України, у найближчий 15-річній
перспективі ОВТ буде вдосконалюватися, головним чином, еволюційним
шляхом, але зростання окремих ключових параметрів (на порядок і більше)
додасть їм здатність вирішувати принципово нові задачі (за рахунок якісно
нових систем керування військами й зброєю, розвідувально-інформаційнонавігаційних систем, автоматизованих систем зв'язку, засобів інформаційного
протиборства, роботизованих бойових засобів, різних видів зброї на нових
фізичних принципах, нового покоління високоточної зброї, підвищення
тактико-технічних характеристик більшості видів і типів ОВТ).
У той же час слід зазначити, що на сьогодні є ряд факторів, які
негативно впливають на темпи, якість оновлення і розвиток ОВТ. Серед
них:
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1. Наявність суттєвих протиріч між реальними потребами військ в ОВТ,
що накопичувались роками, та наявними фінансово-економічними
можливостями держави.
2. Оборонна промисловість України спроможна забезпечити реальні
потреби ЗС України по всій номенклатурі ОВТ тільки на рівні 30 – 40%.
3. Недостатнє використання можливостей фундаментальної науки.
Для їх подолання у довгостроковій перспективі, необхідно вже зараз
приступити до реалізації таких заходів:
1. Створення науково-технічного і технологічного набутку за рахунок
проведення фундаментальних та пошукових досліджень для створення
новітніх видів зброї.
2. Організація ліцензійного виробництва сучасного ОВТ в Україні та
трансфер технологій.
3. Розширення інноваційної складової при створенні нових видів
продукції оборонного призначення та успішної реалізації нових інноваційних
проектів.
4. Використання набутків та залучення виробників недержавного
сектору до проектів з розробки ОВТ тощо.
Вирішення зазначених проблем і завдань та зосередження наукового,
економічного і промислового потенціалів України на питаннях технічного
оснащення ЗС України та сил сектору безпеки і оборони держави надасть
можливість суттєво підвищити обороноздатність держави.
Сотник В.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ОЗБРОЄННЯМ ТА
ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

За короткий термін, з початку проведення антитерористичної операції,
у державі здійснено чимало заходів щодо підвищення рівня боєздатності
Збройних Сил України, але відновити (створити) дієву систему, яка б повною
мірою дозволяла реалізовувати всі завдання з технічного оснащення
Збройних Сил України, досить складно.
Виходячи з реалій сьогодення та сучасного стану Збройних Сил
України, основні проблеми технічного оснащення Збройних Сил України
можна розглядати як п’ять взаємопов’язаних сукупностей (груп), що
відповідають складовим воєнно-технічної політики (ВТП):
- питання підтримки необхідного рівня технічного оснащення;
- питання можливих джерел надходження ОВТ до ЗС України;
- питання організаційно-методологічного забезпечення діяльності в цій
сфері;
- питання ресурсно-фінансового забезпечення;
питання
впровадження
існуючих
та
перспективних
експериментальних, інноваційних наукових розробок та винаходів, що
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об’єднані одним колом – питанням ефективності взаємодії (зв’язків) суб’єктів
та об’єктів учасників формування та реалізації ВТП.
Перша сукупність – підтримка необхідного рівня технічного оснащення
– включає питання:
невизначеності оптимальної чисельності, складу та структури Збройних
Сил України;
невизначеності, у зв’язку з цим, номенклатури та кількості зразків ОВТ,
потрібних для оснащення Збройних Сил України.
Для їх вирішення в Міністерстві оборони України та Генеральному
штабі Збройних Сил України продовжується процес розробки проектів
концептуальних та програмних документів розвитку Збройних Сил України
на середньострокову перспективу.
При цьому постає проблема незбалансованості існуючих стратегічних
плануючих документів та середньострокових програм умовам сьогодення.
Так, на даний час Міністерством оборони України спільно з Державною
прикордонною службою України та Національною гвардією України
розроблена та прийнята Кабінетом Міністрів України Державна цільової
оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2020 року. Але питання
розробки та прийняття Державної програми розвитку Збройних Сил України
на період до 2020 рік досі залишається відкритим, а відповідно, не
забезпечується планування складових сектору безпеки і оборони як цілісної
системи.
Також залишається невирішеним питання нормативно-правового
врегулювання щодо визначення послідовності та термінів розробки
документів оборонного планування.
Для вирішення вищенаведених проблемних питань необхідно внести
зміни до Закону України “Про організацію оборонного планування” або
розробити новий закон про планування в секторі безпеки і оборони України з
обов’язковим врахуванням вимог з таких напрямів:
відпрацювання документів оборонного планування за кожним
напрямом та періодом планування взагалі за весь сектор безпеки та оборони;
узгодження за термінами, цілями та змістом документів оборонного
планування під час їх розробки;
визначення правових взаємовідносин між суб’єктами та об’єктами
планування в секторі безпеки і оборони.
До другої групи питань стосовно можливих джерел надходження ОВТ
до Збройних Сил України відносяться проблеми, що на даний час потребують
додаткового вирішення, а саме:
питання можливості ОПК України щодо створення та виробництва ОВТ
для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань;
питання доцільності виробництва всієї номенклатури ОВТ;
питання організації спільних розробок та виробництва в кооперації з
іншими країнами ОВТ в рамках військово-технічного співробітництва (ВТС);
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питання номенклатури та кількості ОВТ, які доцільно закуповувати в
інших країнах;
питання нормативно-правового врегулювання розроблення ОВТ в
Україні або придбання його в рамках ВТС.
Питання першої та другої сукупності на початкових етапах їх
вирішення тісно пов’язані між собою та потребують комплексного
вирішення, а саме: в першу чергу, вирішення проблем з визначенням
перспективної структури Збройних Сил України та потреби в ОВТ сектору
безпеки і оборони країни. На другому етапі потрібно вирішити питання
остаточного розроблення та прийняття Державної програми реформування та
розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.
Головним фактором при формуванні плануючих документів з розвитку
вітчизняного ОПК залишається невирішеним питання збалансованості
структури оборонної промисловості та недосконалість її системи управління,
яке повинне вирішуватись за рахунок видання відповідних законодавчих
актів, таких як Закон України “Про оборонно-промисловий комплекс
України” – з метою визначення чіткої вертикалі державного управління ОПК
та Закон “Про створення та виробництво озброєння, військової та спеціальної
техніки” тощо.
Також залишаються на стадії вирішення питання:
визначення головного замовника та розпорядника бюджетних коштів
щодо підготовки серійного виробництва вітчизняного озброєння та військової
техніки;
відродження інституту Генеральних конструкторів із створення техніки
для потреб оборони та безпеки держави.
Ще одним з важливих шляхів технічного оснащення Збройних Сил
України є проведення заходів ВТС з країнами світу. Основними проблемними
питаннями в цьому напрямі є недосконалість єдиної системи планування,
формування,
координації
та
управління
військово-технічним
співробітництвом. Для вирішення цих питань необхідно прискорити розробку
Закону України "Про військово-технічне співробітництво України", в якому
повинні обов’язково знайти відображення питання щодо принципів
державного регулювання, правові та організаційні засади діяльності органів
державної влади у цій сфері. Крім цього, необхідно регламентувати відносини
між вітчизняними та іноземними суб'єктами та об’єктами в частині офсетної
діяльності за рахунок розробки Закону "Про офсетну діяльність".
До третьої сукупності питань відносяться питання ресурснофінансового забезпечення сектору безпеки і оборони в цілому, від чого,
здебільшого, залежить реалізація тих завдань та заходів, які визначені
плануючими документами оборонного характеру в частині забезпечення
Збройних Сил України та інших військових формувань ОВТ.
Цю сукупність можна розподілити на дві складові: питання фінансового
забезпечення та питання ресурсного забезпечення, – що тісно пов’язані між
собою. До проблем фінансового забезпечення слід віднести питання:
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розміру фінансування з державного бюджету України для забезпечення
Збройних Сил України та інших військових формувань;
розміру частки фінансового бюджету Збройних Силу України та інших
військових формувань, що надається на розвиток, а також на утримання,
відновлення та придбання ОВТ;
розміру фінансування з державного бюджету України, що надається на
розвиток науки, новітніх технологій, інноваційних проектів у оборонній
сфері;
розміру фінансування, що надається для створення та підтримання
мобілізаційного ресурсу держави.
Події, які сталися в країні за останні два роки, показали, що сектор
безпеки та оборони не був готовий до переводу національної економіки на
функціонування в особливий період, що в першу чергу обумовлено низьким
рівнем ресурсного забезпечення державою потреб Збройних Сил та інших
військових формувань.
Це пов’язано з відсутністю дієвого механізму створення та підтримання
мобілізаційного ресурсу держави на випадок переводу економіки на воєнний
стан, питанням реалізації якого не приділялось належної уваги за роки
незалежності.
Це обумовлено:
станом багатьох підприємств оборонної промисловості (ремонтних
підприємств), не готових до серійного виготовлення (ремонту) ОВТ в
необхідної кількості, та відсутністю необхідного обладнання та технологій
для цього;
незадовільним станом матеріально-сировинного потенціалу в країні,
зокрема на підприємствах, складах тощо;
відтоком висококваліфікованих спеціалістів за кордон, старінням
існуючого кадрового потенціалу та відсутністю дієвих механізмів підготовки
молодих фахівців;
низьким рівнем взаємодії наукової та виробничої складових при
створенні та впровадженні (накопиченні) науково-технічного набутку в
оборонній сфері.
Розглянувши питання стану ресурсного забезпечення, неможливо
обійти стороною таке важливе питання, як створення фонду перспективних
досліджень для формування набутку новітніх (інноваційних) технологій та
розробок.
Сучасний етап розвитку озброєння та військової техніки
характеризується підвищенням ролі науки та новітніх технологій. Пошук і
впровадження новітніх (критичних) технологій у конкретні зразки
(комплекси, системи) ОВТ є одним з основних і актуальних завдань воєннотехнічної політики в інтересах забезпечення обороноздатності Збройних Сил і
національної безпеки держави в перспективі.
Виходячи з аналізу та у відповідності до вищезазначеного, постає
актуальне питання підвищення ролі фундаментальних та пошукових
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досліджень, що проводяться в України, при створенні новітніх, нових та
модернізації існуючих зразків ОВТ. Поряд з підвищенням державного
фінансування таких досліджень на сучасному етапі вже посилюється
співпраця Національної академії наук (НАН) України з оборонним
відомством через органи військового управління та відомчі науково-дослідні
установи за рахунок впровадження нових шляхів, які направлені на
використання експериментальних, інноваційних наукових розробок та
винаходів у практичній діяльності ЗС України.
Окремо хочу зазначити, що створення фонду перспективних
досліджень, новітніх (інноваційних) технологій та розробок є також одним з
шляхів вирішення проблеми імпортозаміщення.
Отже, висвітлені проблемні питання потребують уважного
опрацювання на всіх рівнях органів виконавчої влади із залученням, в першу
чергу, науково-дослідних установ. Зважаючи на великий обсяг роботи,
необхідна консолідація зусиль усіх без виключення установ і організацій, що
задіяні у процесі формування і реалізації ВТП в Україні.
Гультяєв А.А., к.т.н., с.н.с., Смірнов В.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКУПІВЛІ ПРОДУКЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА
ІМПОРТОМ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВНИКОМ

До 2014 р. Україна практично не закупала за кордоном закінчених
зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) для потреб власних Збройних
Сил. В основному закупались комплектуючі, запасні частини і витратні
матеріали для підтримки в справному стані ОВТ, що знаходиться на
озброєнні ЗС, переважно у Росії і інших пострадянських країн.
Після початку АТО, внаслідок припинення військово-технічного
співробітництва (ВТС) з Росією і обмежених можливостей вітчизняного
оборонно-промислового комплексу (ОПК) по оснащенню армії кінцевими
зразками ОВТ і відновленню пошкоджених, виявилась необхідність у
придбанні ОВТ іноземного виробництва.
У випадку прийняття на озброєння продукції військового призначення
(ПВП) іноземного виробництва необхідно брати до уваги наступні обставини:
експлуатація імпортного ОВТ у мирний час пов'язана із проблемами
навчання персоналу, задоволення поточних потреб і накопичення запасів
боєприпасів, технічного обслуговування й ремонту, поставки запасних
частин, комплектуючих та витратних матеріалів. Виникають і такі проблеми
як супровід життєвого циклу ОВТ, питання модернізації, локалізації
виробництва боєприпасів і комплектуючих;
при бойовому застосуванні імпортного ОВТ виникає потреба різкого
збільшення поставок боєприпасів, специфічних паливно-мастильних
матеріалів (ПММ), запасних частин, засобів ремонту й евакуації. Як показує
досвід воєн кінця ХХ початку ХХІ сторіч, навіть при лояльнім відношенні
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експортера до поставок ПВП у воюючу країну, виникають проблеми зі
своєчасною доставкою замовленого озброєння, боєприпасів, запасних частин,
з ремонтом техніки, що вийшла з ладу;
у деяких випадках участь країни-імпортера у воєнних діях тягне
блокування раніше погоджених поставок ОВТ, припинення ВТС і навіть
застосування режиму санкцій;
нерідко країни-постачальники мають можливість апаратного або
програмного блокування важливих функцій або загрублення частини
параметрів ОВТ;
відомі випадки передачі експортерами протилежній стороні конфлікту
критично важливих даних по проданих супротивникові ОВТ.
У якості позитивних сторін закупівлі товарів, робіт і послуг
оборонного призначення за імпортом безпосередньо державним замовником
(Міністерством оборони) слід зазначити:
здешевлення
ПВП
на
суму
постачальницької
винагороди
уповноваженої організації від вартості іноземного контракту;
врахування вимог Міноборони в частині технічної специфікації
продукції, її комплектації тощо;
більш оперативне задоволення потреб Збройних Сил по окремій
номенклатурі ПВП, не освоєної вітчизняним ОПК, деяким видам матеріалів і
комплектуючих;
оперативне коригування планів придбання імпортної ПВП;
більш повний облік вимог замовника до закуповуваної ПВП у частині:
навчання персоналу для експлуатації ПВП, яка закуповується;
гарантоване забезпечення сервісного обслуговування ПВП на період до
створення сервісних центрів обслуговування на території країни – імпортера;
обов’язкового підтвердження тактико-технічних характеристик зразків
ПВП, що заявлені, при проведенні тендерів;
залучення майбутніх експлуатантів – представників замовника для
оцінки бойових можливостей, тактико-технічних і експлуатаційних
характеристик ПВП, яка закуповується;
розвитку інфраструктури країни-імпортера ПВП;
зобов'язань країни-експортера з надання офіційних гарантій щодо
забезпечення логістики, постачань запчастин, матеріально-технічного
забезпечення поставленої в Україну ПВП протягом усього життєвого циклу їх
експлуатації, незалежно від можливої зміни політичної кон'юнктури й
ускладнень у міждержавних відносинах стосунках, інших форс-мажорних
обставин;
зобов'язань країни-експортера з надання гарантій про відсутність в
зразках озброєння й військової техніки, що поставляються Збройним Силам
України програмних і апаратних закладок, які можуть вивести їх з ладу або
утруднити бойове застосування;
у випадку порушення зобов'язань, узятих на себе країнамиекспортерами, фіксації й визначення процедур фінансового відшкодування
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нанесеного Україні збитку з використанням механізму Міжнародного
арбітражного суду Стокгольма.
При здійсненні безпосередньо державним замовником (Міністерством
оборони) функцій з закупівлі товарів, робот і послуг оборонного призначення
виявляються і деякі негативні моменти, а саме:
відсутність кваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин для
виконання контрактно-договірній роботи щодо забезпечення здійснення
закупівлі товарів, робот і послуг оборонного призначення;
відсутність досвіду і наробок в експортно-імпортної діяльності в сфері
військово-технічного співробітництва;
відсутність структури, фахівців, представництв за кордоном для
проведення маркетингових досліджень на світовому ринку озброєння;
обмеженість укладання офсетних угод в державних інтересах без участі
представників ОПК, ДКАУ і Мінекономрозвитку України;
неможливість врахування вимог замовника до закуповуваної ПВП без
участі представників ОПК, ДКАУ і Мінекономрозвитку України у частині:
участі країни-імпортера в створенні або удосконаленні відповідних
засобів навчання (тренажерів, стендів та ін.);
створенні сервісних центрів обслуговування на території країни –
імпортера;
передачі технологій обслуговування і ремонту ПВП, виробництва
окремих комплектуючих, запасних частин і обладнання;
викупу застарілого ОВТ або надання допомоги з його утилізації в обмін
на закупівлю нової ПВП;
передачі повноважень з модернізації раніше поставленої ПВП, в тому
числі включаючи і передачу всій необхідної технічної документації з
модернізації;
здійснення спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт;
передачі технологій проектування, випробувань та виробництва ПВП.
У випадку надання повноважень з закупівлі товарів, робіт і послуг
оборонного призначення за імпортом безпосередньо державному замовникові
(Міністерству оборони), процедура їх закупівлі здійснюється згідно Законів
України
«Про
здійснення
державних
закупівель»
та
«Про
зовнішньоекономічну діяльність».
Білокур М.О.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Система розвитку ОВТ повинна будуватися, під “майбутню систему
озброєння збройних сил”, що може значно спростити визначення основних
шляхів його розвитку і зробити його процеси більш цілеспрямованими. Для
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реалізації цього доцільно вдосконалити порядок дій учасників процесу
розвитку ОВТ, який сьогодні визначається, як “розвиток від досягнутого”.
Економічний стан країни в процесі розвитку ОВТ виступає в якості
матеріальної бази для побудови майбутнього обрису системи озброєння.
Якщо в минулому столітті нові оперативно-тактичні ідеї, концепції чи
теорії були, як правило наслідком прийняття на озброєння нового ОВТ, то
сучасні умови розвитку ринку озброєнь і його рівень в багатьох державах
дозволяє створювати та виготовляти ОВТ навпаки. Тобто, наслідком
створення ОВТ є раніш розроблені новітні оперативно-тактичних ідеї теорії
чи концепції.
Різке підвищення ролі якості ОВТ і перетворення його в вирішальний
фактор у воєнних діях обумовлено багатьма причинами, серед яких:
суттєве зростання виробничих сил розвинутих країн, швидкий розвиток
у них науки і техніки на межі 20 і 21 століть, які визначили якісно новий
стрибок у розвитку ОВТ і внесли докорінні новації у всі складові воєнної
справи.
Під вимогами до зразків, комплексів і систем ОВТ розуміють загальні
технічні вимоги, які зведені в систему і поділяються на тактико-технічні
(технічні) вимоги до них та методи (методики) їх державних випробувань.
Сьогодні окрім тактико-технічних вимог до ОВТ, які здавна визначалися на
етапі їх розроблення та системи загальних технічних вимог сьогодні
розглядають сукупність основних оперативно-стратегічних та оперативнотактичних вимог. Сукупність вимог до систем озброєння, яка розроблена
десятки років тому і частково змінювалася в роки незалежності України, з
метою її удосконалення, із-за сукупності старих і нових положень сьогодні не
демонструє досконалості.
Порядок розвитку ОВТ повинен бути не “розвитком від досягнутого”, а
“розвитком до майбутньої системи” і може включати декілька етапів:
1. Визначення доцільного обрису системи озброєння збройних сил
майбутнього в цілому.
Геостратегічне положення держави, дипломатичні відносини, розміри і
фізико-географічні умови її території, протяжність державних кордонів
вимагає, спираючись на воєнну доктрину, будувати ЗС держави, для збройної
боротьби на суші, в повітрі і на морі.
З огляду на зазначене визначення функцій і завдань ЗС України, є
необхідною передумовою для формування перспективної моделі ЗС України
(системи озброєння ЗС України), а оперативно-стратегічні вимоги дають
змогу визначити кількісно-якісні показники і властивості, які висуваються до
системи озброєння збройних сил, видів збройних сил і є основою для
складання оперативно-тактичних вимог.
2. Наявна система озброєння збройних сил (видів збройних сил) з
відповідними їй завданнями і функціями, є передумовою визначення функцій
і завдань родів військ, а оперативно-тактичні вимоги визначають
призначення, завдання, об’єкти дії, умови бойового застосування, рівень
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бойової ефективності і т. ін., які висуваються до систем ОВТ, комплексів,
зразків ОВТ (тобто парків ОВТ) і є основою для формування до них тактикотехнічних (технічних) вимог.
3. Обґрунтування рішення про розроблення комплексу, зразка ОВТ на
основі тактико-технічних (технічних) вимог їх розробка, виробництво чи
модернізація.
На жаль, існуючими законодавчо-нормативними документами
перспективний облік, як сектору безпеки так і ЗС України остаточно ще не
визначений, а саме: завдання сектору безпеки; формування перспективної
моделі сектору безпеки і оборони; перегляд структури та уточнення функцій і
завдань ЗС України; загальна чисельність сил оборони оснащених ОВТ (тобто
кількісно-якісні показники), що на даний час є проблемним питанням так, як
унеможливлює здійснювати програмно-цільове планування всіма суб’єктами
розвитку ОВТ. Ці зазначені питання відображені в основоположних Указах
президента України в сфері національної безпеки та оборони України і є
підґрунтям для розроблення інших документів стратегічного планування. На
сьогодні в край необхідні законодавчі акти, урядові документи, які
конкретизують кількісно-якісні показники вищезазначених питань що
стосуються розвитку ОВТ.
Перегляд перспективних планів розвитку ЗС України та інших
військових формувань базуються на програмно-цільовому методі планування,
про що зазначається в Законі України “Про організацію оборонного
планування” та є оптимально - ефективним при використанні державних
ресурсів.
Згідно заходів програмно-цільового планування обґрунтування
перспектив розвитку системи озброєння має бути системним і виконуватися
поетапно спираючись на наступні документи відповідно:
завдання ЗС України (система озброєння збройних сил);
довгострокова програма розвитку ОВТ (основні напрями);
середньострокова програма розвитку ОВТ;
державне оборонне замовлення;
комплекс НДДКР щодо створення (модернізації ОВТ);
комплекс заходів щодо виробництва або закупівлі ОВТ.
Виконання заходів що стосуються розвитку системи озброєння та
оснащення ЗС України, інших військових формувань в зворотному порядку
або виконуватися з будь-якого проміжного етапу не є системними, а мають
бути узгоджені з принципами програмно-цільового планування.
Білокур М.О., Єфіменко В.А., Мегей К.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗАГАЛЬНЕНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕХНІЧНОГО
СТАНУ ПАРКУ

В науково-технічних публікаціях останнім часом для характеристики
технічного рівня систем озброєння, зокрема парків ОВТ як найбільш простих
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систем озброєння, широко використовуються такі поняття як коефіцієнт
військово-технічного рівня (технічної досконалості) зразка ОВТ або
коефіцієнт технічного рівня парку ОВТ. Деякі фахівці навіть розглядають
його в якості основного показника ефективності парків ОВТ.
Насправді, як видно із визначення, коефіцієнт технічного рівня парку
КТРпар характеризує лише ступінь технічної досконалості даного парку ОВТ в
порівнянні з парком, який повністю складається із аналогічних по класу,
найбільш досконалих в технічному відношенні еталонних зразків ОВТ і сам
по собі не може служити єдиним критерієм ефективності даного парку.
Наприклад, парк винищувальної авіації, який складається із 10 винищувачів
типу F-22, має значно вищий коефіцієнт технічного рівня, ніж парк, який
складається із 100 винищувачів типу МиГ-29. Але останній має все-таки вищі
бойові можливості (бойовий потенціал) ніж парк із 10 винищувачів F-22.
Цей показник не враховує реальний технічний стан техніки парку,
тобто такі показники як його укомплектованість, справність та старіння
(технічний ресурс) зразків ОВТ, що входять до складу цього парку, і не може
розглядатися в якості узагальненого (інтегрального) показника ефективності
(технічного стану) даного парку.
В якості узагальненого (інтегрального) показника ефективності
(технічного стану) парку ОВТ Кеф.пар. слід вибрати такий показник, який би
враховував всі ці фактори, а саме:
1. Коефіцієнт оснащеності парку ОВТ технікою відносно штатної
потреби Косн.пар
як відношення наявної кількості зразків в парку к загальній штатній
потреби в зразках;
2. Коефіцієнт справності парку ОВТ Кспр.пар як відношення загальної
кількості справних зразків в парку до загальної наявної кількості зразків в
парку;
3. Коефіцієнт технічного ресурсу парку Крес.пар. З урахуванням
співвідношення різних типів зразків ОВТ в парку він розраховується як
середньозважене значення коефіцієнтів технічного ресурсу k-го типу зразків
ОВТ, що входять до цього парку:
Ê ðåñ.ï àð

N1 K ðåñ1

N 2 K ðåñ2 ... N k K ðåñ.k
k

, де:

Ni
i 1

k – кількість типів зразків ОВТ даного парку;
Крес1, Крес2, … Крес.k – коефіцієнти технічного ресурсу окремих типів
зразків ОВТ даного парку;
Nі – кількість зразків даного і-го типу ОВТ, що знаходяться на озброєнні
парку.
4. Коефіцієнт технічного рівня парку ОВТ КТРпар Аналогічно
попередньому коефіцієнту він розраховується як середньозважене значення
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коефіцієнтів технічної досконалості k-го типу зразків ОВТ, що входять до
цього парку:
Ê ÒÐï àð

N1 KÒÄ 1

N 2 KÒÄ 2 ... N k KÒÄk
k

, де

Ni
i 1

КТД 1 … КТД k – коефіцієнти технічної досконалості окремих типів зразків
ОВТ даного парку по відношенню до еталонного зразка.
При однаковому ступені впливу цих показників для спрощення
узагальнений (інтегральний) показник ефективності (технічного стану) парку
ОВТ Кеф.пар. можна представити як множину цих коефіцієнтів:
Кеф.пар. = Косн.пар·. Кспр.пар. ·Крес.пар. КТрпар.
Більш оптимальним є варіант, коли враховується різний ступень впливу
цих часткових показників на узагальнений показник ефективності (технічного
стану) парку ОВТ. В цьому разі коефіцієнт Кеф.пар може визначатися на
основі згортки усіх вищезгаданих часткових показників: :
Кеф.пар.=αосн Косн.пар + αспр Кспр.пар + αрес Крес.пар.+ αтр КТР пар., де
αосн, αспр, αрес, αтр – коефіцієнти впливу (вагові коефіцієнти) часткових
показників парку, які аналізуються на ступінь впливу на загальний рівень
вирішення завдань даним парком ОВТ, відповідно оснащеності, справності,
запасу ресурсу та технічного рівня парку.
Наведені коефіцієнти впливу визначаються за результатами
експертного опитування, що дещо ускладнює визначення коефіцієнта Кеф.пар.
Бондарчук М.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ АВТОРАМ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автори технологій та об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ)
мають право на отримання винагороди за використання створених об’єктів
відповідно до їх економічної цінності. Це також стосується і творців ОПІВ,
створених в ході виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР) з
розробки і модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ) за держаним
оборонним замовленням (ДОЗ). Проте на даний час виплата авторської
винагороди практично не здійснюється.
Можна визначити такі проблемні питання щодо охорони прав
інтелектуальної власності у військово-технічній сфері, зокрема стосовно
виплати авторської винагороди:
1. Під час виконання ДКР з розроблення та модернізації ОВТ, зокрема
за ДОЗ, розробляються технічні рішення, які необхідно захистити від
несанкціонованого використання іншими особами. Для цього найбільш
ефективним є застосування інструментів інтелектуальної власності,
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насамперед патентної охорони. Проте патентна охорона зразків ОВТ, що
створюються під час виконання ДКР за ДОЗ, переважно не забезпечується,
що не дозволяє перешкоджати третім особам використовувати аналогічні
технічні рішення та може призводити до патентування ОПІВ, створених за
рахунок бюджетних коштів, на користь приватних юридичних та фізичних осіб, а
також до витоку інтелектуальної власності за кордон. Підтримка чинності також
здійснюється не за всіма ОПІВ, що призводить до втрати прав на них.
2. Недостатньо врегульоване питання розподілу прав на створені ОПІВ
між державним замовником, виконавцем цього замовлення та авторами об’єктів,
що створені в процесі виконання ДОЗ. В різних нормативно-правових актах
містяться суперечливі, часто не узгоджені між собою норми. Законодавством
у сфері ДОЗ визначено, що в разі створення ОПІВ та після підписання
сторонами акта приймання-передачі передати замовникові майнові права на
цей об’єкт. Створена науково-технічна продукція (НТП) визнається власністю
держави, право на використання та розпорядження якою належить
замовникові. Відповідно до законодавства у сфері трансферу технологій
майнові права на технологію та ОПІВ, що створені у процесі виконання
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), які
фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам,
організаціям та підприємствам - виконавцям цих робіт. Проте в разі, якщо
технологію або ОПІВ віднесено до державної таємниці та в інших випадках,
визначених законом, майнові права на технологію та ОПІВ передаються
виконавцями замовникам (органам державної влади, які здійснюють
фінансування зазначених НДДКР).
3. Одним з варіантів здійснення майнових прав інтелектуальної
власності є надання іншій особі дозволу (видача ліцензії) на використання
ОПІВ за ліцензійним договором. У ліцензійному договорі визначаються вид
ліцензії, сфера використання ОПІВ (конкретні права, що надаються за
договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на
які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за
використання ОПІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне
включити у договір. Проте механізм отримання плати за використання НТП
та ОПІВ відсутній. зокрема:
у переліку видів господарської діяльності, здійснення якої
дозволяється військовим частинам Збройних Сил (ЗС), відсутній відповідний
вид господарської діяльності, тому військові частини, заклади, установи та
організації ЗС не можуть зареєструватись та займатись таким видом
господарської діяльності;
у переліку власних надходжень бюджетних установ Міністерства
оборони (МО) України відсутній вид надходжень щодо отримання
ліцензійних платежів (роялті) за використання НТП, тому неможливо
одержати кошторисні призначення, отримувати та використовувати кошти від
відповідної діяльності;
в Україні немає жодного нормативно-правового акту щодо розрахунку
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розміру плати за використання НТП та ОПІВ (роялті), мінімальних,
граничних або стандартних ставок роялті, зокрема при виконанні ДОЗ.
4. Кошти, одержані від трансферу технологій, використовуються
організацією-розробником на розвиток інноваційної діяльності та трансферу
технологій такої організації-розробника, а також на виплату винагороди
авторам технологій ОПІВ. Отже, за відсутності надходжень від трансферу
технологій, джерела, з яких має здійснюватись виплата винагороди авторам
технологій та ОПІВ, відсутні.
5. Законодавством у сфері ДОЗ визначено, що винагорода творцеві
ОПІВ сплачується виконавцем. При цьому майнові права інтелектуальної
власності на створену НТП передаються виконавцем замовникові, а згідно
Закону про трансфер технологій винагороду авторам технологій та ОПІВ має
виплачувати особа, якій належать майнові права. Законодавством України у
сфері трансферу технологій визначено строки, порядок та умови виплати, а
також мінімальні розміри винагороди авторам технологій та ОПІВ. Проте не
визначено, яким чином, з яких джерел має здійснюватись виплата винагороди
та чи має здійснюватись взагалі, якщо технологія (ОПІВ) не
використовується, частково використовується або вигоду від використання
неможливо виміряти в грошовому вираженні.
6.
Контроль за виплатою винагороди авторам технологій та ОПІВ
здійснюється шляхом подання організаціями-розробниками органам
державної влади, які здійснювали фінансування НДДКР, інформації про
кількість договорів, за якими виплачено винагороду авторам технологій,
загальну суму виплаченої авторам технологій винагороди, середню ставку
винагороди у відсотках. Узагальнена звітна інформація, а також дані щодо
результатів аналізу динаміки виплат винагороди авторам технологій,
подаються до Міністерства освіти і науки (МОН), а МОН подає зазначену
інформацію до Кабінету Міністрів України. Однак організації-розробники
технологій та ОПІВ за ДОЗ переважно не відносяться до сфери управління
МО України, що ускладнює процес контролю за поданням звітної інформації
у сфері трансферу технологій.
7.
Центральні органи виконавчої влади забезпечують своєчасне
подання МОН звітів про виплату винагороди їх авторам, а також здійснюють
контроль за виплатою винагороди авторам технологій. Положенням про
науково-інформаційну діяльність у ЗС України визначено, що підрозділи
воєнно-наукової інформації здійснюють надання встановленим порядком
(через Воєнно-наукове управління Генерального штабу ЗС України) звітної
інформації у сфері трансферу технологій. Проте в МО не визначено
підрозділу, що має здійснювати контроль за передачею майнових прав на
технології та ОПІВ, виплатою винагороди авторам технологій та ОПІВ,
веденням обліку технологій, подавати МОН клопотання про необхідність
підтримання патентування ОПІВ за межами України тощо. Внаслідок цього у
базі даних “Технології” (створена на основі державного реєстру технологій)
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відсутні технології, власниками яких є установи МО або підприємства
оборонно-промислового комплексу.
Без комплексного підходу до вирішення всіх наведених проблемних
питань у сфері охорони прав інтелектуальної власності неможливо розробити
ефективний механізм виплати винагороди авторам ОПІВ. Зокрема,
необхідним є:
1.
Вдосконалення нормативно-правового регулювання:
розподілу прав на створені ОПІВ між державним замовником,
виконавцем цього замовлення та авторами об’єктів;
порядку отримання плати за використання НТП та ОПІВ, яка є
основним джерелом виплати винагороди;
порядку, розмірів та умов виплати винагороди.
2.
Забезпечення достатнього фінансування проведення патентних
досліджень при виконанні ДКР, набуття патентної охорони та підтримання
чинності створених ОПІВ.
Визначення в структурі МО України органу, відповідального за набуття
майнових прав інтелектуальної власності на ОПІВ та розпоряджання ними,
облік НТП та ОПІВ, вжиття заходів щодо захисту прав в разі їх порушення,
контроль за передачею майнових прав на технології та ОПІВ, виплатою
винагороди авторам технологій та ОПІВ, веденням обліку технологій,
подання звітної інформації у сфері трансферу технологій
Борохвостов В.К., к.т.н., доцент, Демченко Є.Я.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУОЗБРОЄННЯ
НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ, ЗДОБУТОГО МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ США

Воєнно-економічна політика будь-якої держави світу спрямована,
головним чином, на забезпечення збройних сил (далі – ЗС) та військових
формувань інших силових структур сучасними зразками озброєння та
військової техніки (далі – ОВТ). При цьому цілком природним є намагання
зробити цей процес найбільш ефективним як з воєнної, так і з економічної
точки зору, тобто отримати найбільший приріст бойової ефективності ЗС з
мінімально можливим при цьому витрачанням бюджетних коштів.
З цієї точки зору доцільно проаналізувати деякі аспекти розроблення та
виконання державних програм розвитку озброєння, що розробляються в
Україні.
Дослідники визначають, що підтримання технічного оснащення ЗС
України у належному стані залежить від низки факторів. Серед них:
потреба ЗС України у зразках ОВТ (кількісно-якісні показники);
наявність в Україні наукової та промислової бази, а також її
спроможність розробляти, модернізувати, серійно виробляти та капітально
ремонтувати зразки ОВТ, що знаходяться (потрібні знаходитись) на
оснащенні ЗС України;
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наявність наукових, технологічних та виробничих зв’язків із іншими
країнами світу щодо спільного розроблення, серійного виробництва,
модернізації або ремонту зразків ОВТ визначеної номенклатури, або їх
придбання (закупівля, лізинг, тощо);
наявність необхідного обсягу коштів для технічного оснащення ЗС
України.
Виходячи з цього, аналізуючи державні цільові оборонні програми, що
розроблялися у минулі роки, окремі заходи з розробки та виробництва деяких
видів ОВТ, що були включені до бюджетів Міністерства оборони України
впродовж ряду років, слід зазначити, що їх доцільність не завжди була
обґрунтованою як з воєнної, так і з економічної точки зору. Так, наприклад,
викликає сумнів включення до попередніх програм розвитку озброєння
добудови крейсера "Україна", ремонту та модернізації підводного човна
"Запоріжжя", створення та прийняття на озброєння військово-транспортного
літака Ан-70, створення та будівництво серії корветів для Військовоморських сил, тактичного ракетного комплексу та деяких інших (з точки зору
їх необхідності для ЗС та забезпечення їх сталого фінансування на протязі
усього життєвого циклу). Досвід виконання цих програм показує, що потреба
у деяких номенклатура ОВТ з воєнної точки зору, можливість їх
фінансування, починаючи з розроблення, організації серійного виробництва
та закінчуючи експлуатацією з проведенням ремонтів, не була достатньо
обґрунтованою.
Скрутний стан воєнного бюджету (до речі, прогнозований аналітиками
та спеціалістами у воєнній сфері) не дозволив довести ці програми до
логічного завершення. Тривалий час на виконання деяких з них витрачалися
державні кошти, вкрай недостатні для ефективного проведення робіт. У
результаті – дані програми не виконувалися у потрібному обсязі, і виділені на
них державні кошти відволікалися від виконання інших вкрай важливих
оборонних завдань. Затягування розробки нових зразків ОВТ та постановки їх
на серійне виробництво призводило до морального старіння зразків що до
початку їх надходження у війська.
Усе це вимагає зміни підходів до формування довгострокових
державних програм озброєння України на майбутнє. В якості прикладу
підходу до розроблення програм озброєння та включення до них
довгострокових вартісних заходів доцільно, на наш погляд, узяти досвід,
прийнятий останніми роками у США. У цій країні, не зважаючи на її
величезні економічні спроможності та воєнний бюджет, який на даний час
складає близько половини сукупних воєнних витрат усіх країн світу, підхід до
формування воєнних витрат є вкрай заощадливим та обґрунтованим.
Так, воєнні спеціалісти США неодноразово підкреслювали, що у
плануванні воєнного бюджету, і особливо в тій його частині, що стосувалася
розроблення й серійного виробництва ОВТ, є багато недоліків. Виходячи з
цього, після тривалих та ретельних досліджень, 7 січня 2015 р. була
затверджена заступником міністра оборони з розроблення, виробництва,
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закупівель, технологій і МТЗ ОВТ Френком Кендаллом нова інструкція
DODI 5000.02 "Функціонування системи придбання МО".
На підставі цього та деяких інших документів міністерства оборони
США, види ЗС і самостійні управління і служби Пентагона, яким виділяються
асигнування за окремими статтями воєнного бюджету і надано право
укладання контрактів на розроблення, виробництво і закупівлю ОВТ,
створили свої регламентуючі вказівки, які отримали назву "Доповнення до
зводу правил державних закупівель для потреб національної оборони".
Крім цього, всі структури МО, які зайняті в сфері придбання ОВТ,
керуються
положеннями
циркулярів
Адміністративно-бюджетного
управління адміністрації президента: А-11 "Підготовка, представлення і
виконання бюджету" і А-76 "Комерційна діяльність". Обидва документи
встановлюють порядок і процедури формування федеральними відомствами
бюджетних запитів, терміни їх подання і контроль витрачання виділених
асигнувань відповідними органами. Вони також визначають порядок відбору
підрядників, які претендують на виконання контрактів. У тих випадках, коли
асигнування на майбутні роботи власними силами того або іншого відомства
перевищують встановлений федеральним законодавством рівень, для їх
проведення в обов’язковому порядку вирішується питання про залучення
державних і приватних фірм відповідного профілю. Їх вибір, згідно
положенням циркуляру А-76, повинен проводитися на конкурсній основі.
Обов’язковою умовою для укладання контрактів з приватними
підрядниками є забезпечення ними найбільш ефективного рішення завдань,
що стоять, та максимальне зменшення вартості запланованих робіт. При
цьому, однією з найважливіших серед задач Пентагон вважає задачу
створення найбільш оптимальних умов для підтримання тривалого
партнерства державних відомств з компаніями ВПК.
У МО США, видах ЗС і самостійних управліннях та службах Пентагону
діє велика кількість меморандумів, директив, інструкцій та інших документів,
що регламентують порядок придбання ОВТ. В їх основу покладені два
документи: Директива МО DODD 5000.01 "Система придбання МО",
відредагована в листопаді 2007 р., і вище зазначена інструкція МО DODI
5000.02.
При цьому слід звернути увагу на те, що у воєнному відомстві
розробленням та виданням правил, які регулюють процеси придбання
ОВТ, займаються близько 80 організацій, в яких працюють більше 150
тис. військових та цивільних спеціалістів, починаючи з юристів і
закінчуючи представниками замовника на фірмах-підрядниках. Загальний
обсяг нормативних документів, які регламентують порядок придбання ОВТ,
займає не одну тисячу сторінок. У них до дрібних подробиць розписані всі
деталі реалізації програм і проектів зі створення ОВТ та порядок їх
фінансування. Ці документи постійно коригуються, що обумовлено
практичною необхідністю та зміною зовнішніх умов виконання оборонних
замовлень.
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У Пентагоні підготовка і прийняття рішень з розвитку систем ОВТ на
фазах їх життєвого циклу відбувається в рамках трьох взаємопов’язаних
організаційних структур, включаючи об’єднану систему розроблення вимог
до бойових можливостей ЗС, систему планування, програмування,
розроблення і виконання бюджету (далі – ППРВБ) й власно систему
управління придбанням (далі – СУП) ОВТ. Разом ці системи спеціалісти
називають "Велике А", а систему управління розробленнями, виробництвом і
закупівлями ОВТ – "Мале А". Така організація дозволяє ув’язати в єдиний
процес стратегічне планування, визначення потреб ЗС у ОВТ, розроблення
програм їх створення і закупівель, а також формування бюджетних запитів
МО на черговий рік.
Головною відзнакою СУП є область оцінок фінансових можливостей
МО з відкриття програм придбання ОВТ. Як йдеться в ряді директив і
розпоряджень Кенделла, керівники вищої ланки управління процесом
придбання ОВТ ще до початку відкриття відповідних програм повинні
чітко визначити необхідні обсяги їх фінансування і встановити, чи буде
МО мати кошти для їх реалізації. Тільки після таких оцінок можуть
бути прийняті рішення про запуск тієї або іншої програми. При цьому
встановлені показники припустимих витрат МО на розроблення і придбання
ОВТ, які отримали назву "можливість придбання", стають такою ж вимогою
до створюваних систем ОВТ, як і їх ТТХ.
Важливою сферою діяльності органів управління придбанням є
безперервний контроль витрат по програмах. При цьому основним
критерієм є "оптимальна ціна", значення якої не повинно змінюватись
впродовж усього життєвого циклу системи ОВТ й постійно контролюватися
відповідними структурами СУП. Крім того, на всіх етапах розроблення,
виробництва, закупівлі і експлуатації ОВТ керівники цього процесу мають
постійно шукати шляхи скорочення витрат МО. Для довідки: в даний час 30 %
вартості життєвого циклу ОВТ припадає на етап розроблення й виробництва,
а 70 % – на етап експлуатації і матеріально-технічне забезпечення.
Наскільки виросте ефективність СУП ОВТ МО, як скоротяться терміни
реалізації програм придбання та знизяться витрати Пентагону, покаже
майбутнє. Однак, як підкреслив заступник міністра оборони з придбання,
технологій і матеріально-технічного забезпечення, процес удосконалення
керованої ним структури не може бути зупинений й буде продовжуватися в
майбутньому.
Висновок. Досвід та методичний підхід до формування державних
програм розвитку озброєння у США, стисло викладений у даній доповіді,
доцільно втілити в Україні під час формування державних цільових
оборонних програм розвитку ОВТ. Головною тезою, при цьому, має бути:
до виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з
розробки нового складного зразка ОВТ слід приступати тільки після
ретельного обґрунтування та прорахунку вартості всіх етапів його
життєвого циклу та впевненості у їх безперебійному фінансуванні.
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Борохвостов В.К., к.т.н., доцент, Рябець О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ФІНАНСОВ0-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ЗАКУПІВЛІ ПРОДУКЦІЇ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ІМПОРТОМ

У складних умовах, коли вітчизняний оборонно-промисловий комплекс
(далі – ОПК) не в змозі виробляти, модернізувати та ремонтувати всю
номенклатуру озброєння та військової техніки (далі – ОВТ) та матеріальнотехнічних засобів (далі – МТЗ), що потрібні для забезпечення Збройних Сил
(далі – ЗС) України та інших військових формувань, одним з важливих
джерел надходження ОВТ може стати їх закупівля за кордоном.
Ретельний аналіз показує, що використання даного джерела могло би
дозволити у стислий час швидко поповнити некомплект деяких зразків ОВТ,
які вкрай потрібні ЗС та іншим військовим формуванням України.
Однак при цьому виникає низка проблемних питань. Основними
серед них є такі:
відсутність у державі достатніх обсягів коштів на закупівлю зразків
ОВТ, особливо – технологічно складних та вартісних (літаків, вертольотів,
кораблів тощо);
не всі країни світу будуть продавати Україні зразки ОВТ з погляду на
нестабільну обстановку в країні або з настанням особливого періоду, щоб не
сприяти подальшій ескалації збройного конфлікту, або щоб не дратувати
ймовірного агресора;
закордонні високотехнологічні зразки ОВТ є досить коштовними.
Окрім того, як купуючи за гроші, так й отримуючи безкоштовно з-за кордону
деякі зразки ОВТ, Україна буде змушена у подальшому купувати в цих
країнах боєприпаси до них, запасні частини, матеріали й спеціальне
обладнання для їх експлуатації і ремонту, готувати за допомогою іноземних
фахівців вітчизняних спеціалістів з бойового застосування, експлуатації й
ремонту даних зразків ОВТ, що обходиться, як показує практика, доволі
дорого, та не сприяє розвитку вітчизняного ОПК;
ціни за закордонні зразки ОВТ та МТЗ, що вказуються під час
вирішення питання щодо можливості їх закупівлі, є тільки базовими.
Практика свідчить, що є й інші складові вартості продукції іноземного
походження, які виникають під час оформлення та реалізації контракту та які
суттєво збільшують базову ціну за одиницю продукції, що закупляється.
Саме на останнє питання, на наш погляд, й слід звернути увагу під час
прийняття рішення щодо закупівлі продукції військового призначення в
інших країнах світу: розраховуючи купити на виділені з державного бюджету
кошти визначену кількість зразків ОВТ, орієнтуючись тільки на виставлену
ймовірним продавцем їх ціну, в результаті, за рахунок інших накладних
витрат, встановлених українським законодавством у фінансовій сфері, дана
кількість може суттєво зменшитися.
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Договірна ціна за фактом постачання товару включає в себе
зазвичай такі складові:
вартість товару згідно зовнішньоекономічного контракту з
виробником (тобто ціна, погоджена з постачальником продукції);
митні збори. Вартість митного оформлення товару зазначається у
протоколі погодження договірної ціни, а само митне оформлення
відбувається у відповідності до вимог Митного кодексу України 1991 р. (зі
змінами) та Митного тарифу України, затвердженого Законом України 2013
р. № 584-VII, якими встановлюється порядок митного оформлення товарів,
що закупляються за імпортом, та розміри митних платежів;
податок на додану вартість (далі – ПДВ). Сума ПДВ визначається
після визначення вартості товару згідно з зовнішньоекономічним контрактом
з виробником та вартості митного оформлення (митного збору) з урахуванням
зміни курсу долара США. Порядок оподаткування та розміри ПДВ
встановлюються розділом Υ Податкового кодексу України 2010 р.;
додаткові складові ціни товару у гривні, що відповідно до умов
договору не підлягають перерахуванню при зміні курсу долару США. До них
відносяться:
витрати на придбання валюти. Порядок придбання валюти
встановлений постановою Правління Національного банку України 2016 р.
№ 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному
ринках України", а величина податків з її придбання – Податковим кодексом
України 2010 р. та іншими нормативними документами Національного банку
України;
банківські витрати. Порядок розрахунку та формування банківських
витрат встановлюється Законом України 2000 р. – № 2121 "Про банки і
банківську діяльність", постановою Правління Національного банку України
2003 р. № 255 "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і
витрат банків України" та іншими документами з банківської діяльності;
витрати на транспортування товару (в тому числі портові витрати).
Дані витрати вираховуються, залежно від запланованого використання
транспортних засобів та відстані транспортування товарів, відповідно до
Закону України 2012 р. № 5007 "Про ціни і ціноутворення", Постанови КМУ
1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та інших
нормативних документів у сфері надання транспортних послуг;
витрати на відрядження по Україні. Дані витрати вираховуються
залежно від обсягів запланованих відряджень. Порядок формування та
визначення вартості даних витрат визначається відповідно до наказу
Міністерства фінансів України 1998 р. № 59 "Про затвердження Інструкції
про службові відрядження в межах України та за кордон";
витрати на відрядження за кордон. Дані витрати вираховуються
залежно від обсягів запланованих відряджень. Порядок формування та
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визначення вартості даних витрат визначається відповідно до наказу
Міністерства фінансів України 1998 р. № 59;
поштові витрати. Дані витрати вираховуються залежно від обсягів
запланованої переписки з постачальниками товару. Порядок формування та
визначення обсягів даних витрат визначається відповідно з Постановою КМУ
2009 р. № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового
зв'язку", а їх вартість – на підставі Граничних тарифів на універсальні послуги
поштового зв’язку, встановлених рішенням 2015 р. № 193 Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації;
оплата дозволів Державної служби експортного контролю України.
Оплата здійснюється відповідно до "Положення про Державну службу
експортного контролю України", затвердженого Постановою КМУ 2015 р.
№ 159, та нормативних документів, що нею розроблені та затверджені
встановленим порядком;
оформлення декларації митної вартості. Оформлення відбувається
відповідно до положень, затверджених наказом Міністерства фінансів
України 2012 р. № 631 "Про затвердження Порядку виконання митних
формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із
застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа";
плановий прибуток. Встановлюється нормативними документами, що
визначають рівень цін та прибутку на підприємстві, що закупляє товар за
імпортом, та регулюється Законом України 2012 р. № 5007 Про ціни і
ціноутворення.
Перша наведена складова договірної ціни товару, що закупляється, є
більш-менш постійною й залежить від вміння торгуватися за її величину. Інші
складові – встановлюються відповідно до чинного законодавства України у
фінансово-економічній сфері. Й саме вони суттєво збільшують ціну товару,
встановлену її виробником.
Досвід укладання зовнішньоекономічних контрактів показує, що
первісна базова вартість товару внаслідок врахування та включення до
неї інших додаткових витрат може збільшитися у 1,4 - 2,0 рази. Саме на це
збільшення й слід орієнтуватися під час вирішення питання щодо економічної
можливості (доцільності) закупівлі продукції військового призначення, у
тому числі ОВТ та МТЗ за кордоном.
У той же час слід зазначити, що Постановою КМУ 2016 р. № 170 "Про
затвердження Порядку ввезення, першого постачання та цільового
використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного
кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного
призначення" було зроблено деяке фінансове послаблення, яке сприятиме
ввезенню окремих складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та
комплектувальних виробів), призначених для використання у виробництві
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продукції оборонного призначення, включеної до державного оборонного
замовлення.
При цьому визначений механізм ввезення виконавцями оборонного
замовлення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів,
визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для
використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної
згідно із законом, якщо замовником такої продукції є державний замовник,
визначений КМУ, та цільового використання товарів, які під час такого
ввезення звільняються від оподаткування ввізним митом, а операції з їх
ввезення та з першого постачання на митній території України – від
обкладення податком на додану вартість.
З урахуванням умов, введених даною Постановою КМУ № 170 (тобто,
із звільненням товарів від оподаткування ввізним митом та податком на
додану вартість), повна ціна договору може декілька зменшитися, однак і у
цьому випадку вона становитиме досить значну величину.
Таким чином, під час вирішення питання щодо доцільності придбання
ОВТ та МТЗ за кордоном слід враховувати, що виставлена продавцем ціна є
тільки базовою. Реально до неї додаються інші накладні витрати, встановлені
законодавством України, які збільшують вартість ОВТ і МТЗ, й, таким чином
– загальну вартість контракту, що укладається. Окрім того, під час придбання
за імпортом деяких зразків ОВТ та МТЗ доцільно також враховувати
збільшення інших (експлуатаційних) витрат за період життєвого циклу того
або іншого імпортного зразка ОВТ. Це питання є предметом окремого
аналізу, тому у рамках даної доповіді не розглядається.
Борохвостов В.К., к.т.н., доцент, Рябець О.М., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОСНАЩЕННЯ ЗБРОЙНИХ
СИЛ ПЕРСПЕКТИВНИМИ ЗРАЗКАМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

В умовах обмежених фінансових ресурсів, що виділяються на воєнні
потреби, у тому числі на реалізацію державних програм розвитку озброєння
та військової техніки (далі – ДПР ОВТ), на порядок денний постає питання
підвищення ефективності їх використання. При цьому дуже актуальним стає
завдання щодо комплексного оцінювання фінансових витрат на реалізацію
всіх стадій життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки.
Вирішення даного завдання полягає у комплексному визначенні,
відповідно до вимог системного підходу, обсягів фінансування заходів
життєвого циклу зразка ОВТ. По-перше, дане визначення має починатися з
точного обґрунтування конкретних цілей реалізації кожного заходу. По-друге,
воно має враховувати можливі позитивні і негативні наслідки рішень з
фінансування, що приймаються. По-третє, необхідно мати науковометодичний апарат обґрунтування ефективного використання фінансових
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ресурсів, розглядаючи при цьому можливі альтернативи та враховуючи
вартісні та часові показники всіх заходів етапів життєвого циклу зразка ОВТ.
Фінансові ресурси, що виділяються з державного бюджету на
розвиток ОВТ, використовуються на реалізацію таких заходів:
проведення науково-дослідних робіт (далі – НДР); створення та випробування
дослідних зразків ОВТ – дослідно-конструкторські роботи (далі – ДКР);
підготовка виробництва та серійне виробництво ОВТ; створення
інфраструктури, спеціальних об’єктів та споруд для монтажу та використання
ОВТ; експлуатація з проведенням обслуговування та ремонту ОВТ;
капітальний та регламентований ремонти ОВТ; утилізація ОВТ тощо.
Досвід створення зразків ОВТ показує, що з перелічених заходів
найбільш важливим є перший, так як саме на етапі НДР формулюються
тактико-техніко-економічні характеристики ОВТ. Саме вони визначають
потрібний обсяг фінансових ресурсів на реалізацію всіх останніх заходів, й
тому саме на стадії розробки є найбільші можливості зниження повних витрат
на ДПО.
У випадку необхідності підвищення рівня тактико-технічних
характеристик (далі – ТТХ) зразків ОВТ, що знаходяться на озброєнні, також
потрібні фінансові ресурси на проведення НДР і ДКР з їх модернізації. У
цьому випадку повні витрати на життєвий цикл таких зразків ОВТ будуть
меншими, так як при цьому використовується багато вже створених
складових частин даних зразків ОВТ та інфраструктура для забезпечення їх
виробництва (ремонту з модернізацією) та застосування.
В усіх досліджуваних варіантах завдання оцінки ефективності
використання фінансових ресурсів може й повинне бути вирішене на основі
критерію «витрати бюджетних коштів на реалізацію життєвого циклу зразка
ОВТ – рівень ефекту від його застосування» («вартість – ефективність», або
навпаки – «ефективність – вартість»).
Заходи ДПР та фінансові ресурси, що виділяються на їх реалізацію,
мають формуватися в їх прив’язці до часових параметрів. Тому, приймаючи
рішення щодо початку (продовження) розробки зразка ОВТ, слід мати на
увазі, що через визначений час необхідно буде планувати виробництво й
закупівлю зразків ОВТ, їх експлуатацію, капітальний ремонт й утилізацію.
Якщо закупівля зразка ОВТ після завершення його розробки не
здійснюється або ж на деякий час затримується (наприклад, внаслідок
суттєвого перевищення вартості над тією, що очікувалася, або збільшення
обсягів, термінів й вартості випробувань та кількості потрібних для цього
зразків ОВТ), то можливо стверджувати про зниження ефективності
використання фінансових ресурсів на розробку. Причому, чим більшим буде
затримання із початком серійного виробництва зразка ОВТ, тим менше буде
його споживча вартість, що стане наслідком морального старіння зразка ОВТ
та більшого обсягу неефективно використовуваних фінансових ресурсів.
Крім того, важливість рішень з фінансування заходів, що приймаються,
проявляється в тому, що розподілення фінансових ресурсів за роками
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розробки має відповідати раціональній тривалості розробки, тобто такій
тривалості, перевищення якої потребує вкладення додаткових коштів, що
також негативно відіб’ється на ефективності їх використання.
Виходячи з викладеного, слід відзначити, що підхід до оцінки
фінансових витрат на реалізацію програмних заходів із створення або
модернізації ОВТ являє собою процес комплексного розглядання
сукупності керованих та некерованих факторів, що впливають на обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів життєвого циклу
зразка ОВТ, який забезпечує ефективне з воєнно-економічної точки зору
використання фінансових ресурсів.
При цьому до керованих факторів відносяться: час початку реалізації
заходів та їх тривалість, варіанти створення перспективних зразків ОВТ
(модернізації наявних зразків або повномасштабна розробка зразка нового
покоління), варіанти модернізації та їх повномасштабної розробки тощо. До
некерованих факторів відносяться: перелік зразків ймовірного противника,
що протистоять вітчизняним зразкам, кількість засобів впливу (протидії)
ймовірного противника, їх ТТХ, а також такі економічні фактори, як рівень
інфляції у країні, основні фінансово-економічні параметри діяльності
підприємств ОПК і др.
До цього слід додати, що ефективне використання фінансових
ресурсів на реалізацію заходів життєвого циклу зразка ОВТ можливо
забезпечити при виконанні таких умов.
Умова 1: забезпечується реалізуємість заходів усіх стадій життєвого
циклу зразка ОВТ.
Умова 2: забезпечується раціональна тривалість реалізації заходів,
перевищення якої призводить до збільшення обсягу фінансування, а
зменшення – до неприйнятного для замовника ризику невиконання заходу.
Умова 3: сумарні витрати на досягнення заданого ефекту на відрізку
часу, що охоплює весь життєвий цикл створюваного зразка ОВТ, не
перевищує однойменних витрат на вказаному відрізку часу при використанні
альтернативних зразків ОВТ.
Слід відзначити, що замовлення на реалізацію кожного заходу
програм розвитку ОВТ, що плануються, має економічну привабливість,
якщо:
забезпечується повернення всіх економічно обґрунтованих витрат
виконавця замовлення;
досягаються цілі ціноутворення хоча б одного потенційного виконавця
замовлення;
забезпечується фінансування розвитку науково-технічної та виробничотехнологічної бази підприємств ОПК.
Необхідність врахування фінансових ресурсів на розвиток науковотехнічної та виробничо-технологічної бази підприємств ОПК під час
обґрунтування та прийняття програм розвитку ОВТ пояснюється тим, що
модернізація існуючих зразків ОВТ та створення зразків ОВТ нового
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покоління потребують, як правило, застосування нової лабораторної і
експериментальної бази, а також сучасного технологічного обладнання, які є
досить вартісними.
При цьому, фінансування розвитку науково-технічної та виробничотехнологічної бази підприємств може здійснюватися за рахунок як власних
коштів підприємств та установ ОПК, так і бюджетних. Оцінка можливості
розвитку науково-технічної та виробничо-технологічної бази підприємства за
рахунок власних фінансових ресурсів або ресурсів, що виділяються з
бюджету, може бути проведена на основі аналізу його фінансовогосподарської діяльності і тенденцій зміни портфеля замовлень на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Таким чином, для забезпечення ефективного використання фінансових
ресурсів при плануванні та обґрунтуванні вартісних показників заходів ДПР
необхідне застосування комплексного підходу, що полягає в обліку
бюджетних коштів на реалізацію всіх стадій життєвого циклу зразка ОВТ, а
також ефекту від його застосування у складі військового формування. Саме
вирішенню даних питань й присвячений один з напрямів досліджень, що
проводяться у Центральному науково-дослідному інституті ОВТ ЗС України.
Борохвостов І.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕОРІЇ ПРОГРАМ ОЗБРОЄННЯ ЯК САМОСТІЙНОГО
НАПРЯМУ ТЕОРІЇ ОЗБРОЄННЯ

Теорія озброєння є частиною військової науки та поєднує принципи,
ідеї і методи, які узагальнюють практичний досвід оснащення ЗС технічними
засобами ведення бойових дій, що відображають закономірності розвитку
суспільства і його продуктивних сил та спрямованих на вирішення завдання
оснащення ЗС технічними засобами в найближчій і віддаленій перспективі.
Зокрема, теорія озброєння повинна виробити підхід до вирішення таких
основних проблем, що виникають в ході розвитку ЗС:
1. Задоволення необхідних в даний час потреб в озброєнні (в умовах
обмежених економічних та інших ресурсів).
2. Приведення у відповідність вимог до якості озброєння з
можливостями науково-технічної, дослідно-конструкторської та виробничої
бази.
3. Визначення шляхів підвищення надійності бойової техніки в умовах
все зростаючої складності цієї техніки.
4. Знаходження компромісу між великим терміном фізичної
придатності багатьох зразків бойової техніки і порівняно швидким їх
моральним старінням. Визначення порядку заміни зразків ОВТ в умовах
реальної економічної обстановки.
5. Визначення ефективних засобів і способів управління технікою в
умовах стрімкого зростання інформаційних потоків і технологій.
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6. Обґрунтування раціонального розподілу ресурсів при створенні ОВТ
в умовах фінансової та політичної нестабільності.
До числа релевантних об'єктів, розглянутих в теорії озброєння, можна
віднести такі об'єкти: бойові та інші завдання, що стоять перед ЗС і МО;
техніка, що дозволяє вирішувати ці завдання; історія появи і розвитку цієї
техніки; перспективи її розвитку; науково-дослідні і дослідноконструкторські організації, що забезпечують обґрунтування і розробку ОВТ;
підприємства - виробники нової техніки; опис процедур замовлення (розробка
і закупівля) нової техніки; сценарії і моделі бойових дій; формальні
процедури розподілу ресурсів (фінансових, виробничих тощо).
Теорія програм озброєння в розрізі теорії озброєння має розглядати
процес наукового обґрунтування рішень щодо оснащення ЗС та сил оборони
сектору безпеки і оборони озброєнням та військовою технікою.
Складова наукового обґрунтування програм розвитку ОВТ теорії
програм озброєння повинна визначати світові тенденції, пріоритети розвитку
озброєння Сил оборони, визначати потрібні витрати на програму, та
досліджувати тактико-техніко-економічні показники зразків для розроблення
та закупівлі у програмному періоді. Їх номенклатура, кількість та якісні
показники повинні визначатися шляхом аналізу існуючих і потенційних
можливостей вітчизняного ОПК та зразків-аналогів закордонного
виробництва. Крім того, теорія програм озброєння повинна досліджувати
часові показники надходження у війська необхідної номенклатури озброєння
у потрібній кількості.
Складова процесу безпосередньої розробки програм розвитку ОВТ
теорії програм озброєння повинна визначити оптимальний шлях досягнення
максимальної ефективності програми при накладанні фінансових обмежень
на кількісно-якісну потребу в озброєнні. Розроблене в рамках теорії науковометодичне забезпечення повинне надавати можливість оптимального
переходу від варіанту програми, що сформована виходячи з потреби в
озброєнні, до варіанту, який не перевищує виділені на неї державою
асигнування. Це досягається завдяки певної моделі, в основу якої покладені
результати попередніх досліджень щодо визначення пріоритетів розвитку
озброєння. Оскільки цей процес, через велику номенклатуру та
різноплановість озброєння, має ітераційний характер, повинна бути
забезпечена можливість оцінки ефективності різних варіантів програми для
вирішення єдиної можливої для України задачі воєнно-економічного аналізу
щодо досягнення максимальної ефективності програми при заданих витратах.
Складова науково-технічного супроводження програм розвитку ОВТ та
заходів з розроблення озброєння та військової техніки теорії програм
озброєння повинна дозволяти проводити щорічну оцінку ефективності
виконання заходів програми та за необхідністю можливість внесення змін до
неї.
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Гупало А.Ю., к.т.н., с.н.с., Чепура М.М., Пилипчук Г.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ «ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ,
ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ

Аналіз розвитку ситуації навколо України дає всі підстави
стверджувати, що сьогодні наша держава зіткнулася саме із цією формою
ведення воєнних дій. Це підтверджується особливостями розвитку воєнного
конфлікту, відмінною ознакою якого є відсутність прямих бойових зіткнень
регулярних військ та існування змови держави-агресора з недержавними
формуваннями, котрі діють на території України: загонами бойовиків,
«козацтва», місцевого криміналітету, групами місцевого населення
сепаратистського спрямування (колабораціоністами), зв’язок з якими
формально цілковито заперечується. Використовуються нові, а точніше,
брудні, методи та способи ведення цієї війни: підкуп, шантаж, залякування,
викрадення людей, захоплення державних об’єктів, органів місцевої влади та
об’єктів критичної інфраструктури, організація та проведення терористичних
актів. Усе це супроводжується резонансними акціями насильства до
непокірних та проявами мародерства. Соціально-політична та безпекова
ситуація в Україні загалом та в її окремих регіонах штучно «розхитується»
такого роду виконавцями до небезпечного рівня повного безвладдя. Водночас
Росія, як держава-агресор, перекладає всю відповідальність за «брудну
роботу» на недержавні формування (у тому числі збройні).
Збройні конфлікти з використанням технологій «гібридної війни», як
правило, стають конфліктами на виснаження. У таких конфліктах сторона,
котра обороняється, веде боротьбу з різного роду екстремістськими й
терористичними формуваннями на своїй території, які готуються,
забезпечуються й керуються з території інших країн. Водночас у сторони, що
обороняється, з різного роду причин, насамперед зовнішньополітичного й
економічного характеру, фактично виявляються «зв’язаними руки» в плані
реалізації активних форм протидії такому агресорові. Як наслідок, їй
нав’язується конфлікт на виснаження, в якому відбувається поступове
тотальне руйнування економічної та соціальної структури суспільства,
матеріально-технічної та цивільної інфраструктури країни, котра зазнала
агресії або ініційованого внутрішнього конфлікту. За певних умов у
перспективі можливі військові перемоги можуть обернутися як мінімум
важкими економічними проблемами, політичною поразкою або навіть
утратою державності.
Надаючи загальну характеристику проявів нових форм сучасних
воєнних конфліктів, особливостей їх застосування в Україні, не можна не
зупинитися на виробленні деяких загальних підходів до ймовірної стратегії
протидії «гібридним загрозам». І в цьому плані слід відокремити деякі
ключові моменти.
По-перше, сьогодні абсолютно очевидно, що досягнення перемоги у
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війнах такого типу неможливе без адаптації чинної Воєнної доктрини
України до нових реалій, без оновлення й удосконалення Стратегії
національної безпеки України та інших базових документів, які мають бути
скориговані з урахуванням нинішньої воєнної та суспільно-політичної
ситуації в країні. Треба усвідомити, що в «гібридних війнах» традиційні,
конвенціональні методи ведення воєнних дій не завжди ефективні, що війни
такого типу, як правило, ведуться тривалий час, що супротивник
намагатиметься максимально розширити географію конфлікту з утягуванням
у нього дедалі більшої кількості населення.
По-друге, важливим завданням, яке необхідно вирішувати в умовах
«гібридної війни», є забезпечення повної довіри військовослужбовців і
населення країни до силових структур держави. Затяжний характер
«гібридних конфліктів» може викликати певне невдоволення та критику як з
боку особового складу силових формувань, так і з боку громадян країни,
політиків, засобів масової інформації на адресу військового командування,
звинувачення їх у невмілому плануванні, організації управління і т. п. Не
можна забувати і про одну з важливих складових розуміння сутності
«гібридної загрози», зокрема усвідомлення факту ігнорування супротивником
моральних та етичних обмежень під час ведення операцій.
Загалом воєнно-політична обстановка, що склалася сьогодні довкола
держави, вимагає повного переосмислення загальних підходів до підтримання
національної безпеки України, кардинальної перебудови всього сектора
безпеки та оборони держави з метою приведення його у відповідність до
нових викликів та загроз. Для вирішення цього важливого стратегічного
завдання необхідно вжити низку невідкладних заходів. У плані підготовки
нашої держави до нового типу війни потрібно не тільки новий тип мислення
командного складу, але й нова структура, як Збройних Сил України, так і всієї
організації держави. З урахуванням згаданих обставин, доцільно здійснити
науково-практичне обґрунтування впливу глобалізації, особливостей
внутрішньої обстановки в країнах-сусідах України, визначити можливі
способи застосування «гібридних загроз» у відношенні нашої держави.
Особливу увагу варто приділяти розкриттю вразливих місць для застосування
цих технологій і виробленню превентивних заходів протидії «гібридної
війни», яка ведеться проти України. Заходи протидії «гібридним загрозам»
вимагають взаємодії із широким спектром партнерів – окремими державами й
міжнародними організаціями, а також залучення внутрішніх ресурсів,
включаючи систему територіальної оборони, надійний захист кордонів,
надійний захист кордонів, а також залучення світового співтовариства,
освітніх установ, використання можливостей публічної дипломатії.
«Гібридну війну» можна визначити і як сукупність заздалегідь
підготовлених та оперативно реалізованих державою дій військового,
дипломатичного, інформаційного характеру, спрямованих на досягнення
стратегічних цілей. При цьому важливо відзначити, що для гібридної війни є
необхідність розробляти нові системи зброї та військової техніки з
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впровадженням новітніх технологій.
Основними пріоритетами напрямів розвитку ОВТ у «гібридній
війні» вважаємо:
- підвищення ролі техніки, що забезпечує ведення інформаційної
боротьби: засобів розвідки, РЕБ, зв’язку та автоматизованого управління та їх
комплектування;
- інтелектуалізація засобів ведення збройної боротьби: створення і
масове використання роботизованих, автономних та дистанційно керованих
зразків та систем ОВТ;
- збільшення дальності дії та підвищення точності засобів ураження,
масовий перехід на високоточні засоби ураження;
- підвищення скритності та захищеності ОВТ, особового складу та
об’єктів і інфраструктури від ураження звичайною зброєю та ЗМУ;
- використання повітряно-космічних систем для вирішення задач
розвідки, управління, навігації і безпосереднього ураження цілей;
- підвищення вогневої ефективності ударних засобів та бойової
потужності боєприпасів;
- розробка високоефективних транспортних засобів для оперативного
маневрування військами (силами) та підвищення маневреності зразків ОВТ.
З урахуванням масштабів і реального характеру «гібридних» загроз
успішне вираження комплексу завдань щодо забезпечення національної
України може бути досягнуто за рахунок консолідації суспільства, зміцнення
обороноздатності країни, розвитку зв’язків з союзниками і партнерами,
вмілим використанням потенціалу існуючих структур забезпечення
міжнародної безпеки і рішучою протидією спробам деструктивного впливу у
сфері міжнародних відносин.
Одночасно, події в Криму та на Південному Сході України в 2014-2016
роках показали, що даною проблемою необхідно займатися системно й
постійно. Зрозуміло, що система державного управління, економіка, воєнна
організація держави, у тому числі збройні сили та інститути цивільного
суспільства повинні діяти скоординовано, щоб не допустити «керованого
хаосу», так само як і функціонувати в умовах такої загрози.
Гупало А.Ю., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
СИСТЕМА ВИМОГ ДО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЯК ФАКТОР
ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ ДЛЯ ПОТРЕБ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До недавнього часу потреби Збройних Сил (ЗС) України
задовольнялись за рахунок приймання на озброєння (постачання) тільки
зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), які розроблені шляхом
виконання дослідно-конструкторських робіт, замовлених Міністерством
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оборони України в межах державного оборонного замовлення. Такий порядок
не дозволив реалізувати нагальні потреби у забезпечені ЗС України ОВТ, тим
більше в умовах ведення збройної боротьби на півдні та сході України.
Це створило передумови до впровадження нових для ЗС України
шляхів забезпечення ОВТ, які дозволили приймати на озброєння (постачання)
та проводити закупівлі зразків, що розроблені підприємствами України поза
межами державного оборонного замовлення – за обігові кошти підприємств,
на замовлення іншого замовника або за рахунок використання іншого
інвестиційного капіталу. Такий підхід підвищив активність існуючих
розробників і виробників продукції оборонного призначення та сприяв появі
нових розробників, у першу чергу комерційних, що збільшило пропозиції в
ОВТ.
Однак розробки, які створені без залучення до цього процесу
Міністерства оборони (МО) України, у більшості випадках не відповідають
вимогам, що висуваються до зразків ОВТ для потреб ЗС України. Розгляд
пропозицій щодо оснащення такими зразками створює різні перепони, в
першу чергу призводить до марнування часу розробника і відволікання
замовника (МО України) на їх розгляд і обговорення, розроблення, за
необхідності, вимог до зразків ОВТ, а також витрати людських та інших
ресурсів для проведення демонстрацій, випробувань та інших видів робіт.
Результатом таких заходів, у більшості випадків, є відмова у проведені
подальших розробок або закупівель запропонованої продукції для потреб
оборони.
Поряд з низьким станом розвитку промислової бази та обмеженості
фінансових ресурсів, причиною такого стану є надто низький рівень
замовлень на розробку та закупівлю, що породжує обмеженість інформації
про стан українського ринку озброєння у напрямі формування попиту з боку
вітчизняних замовників у видах відповідної продукції. Ці фактори створюють
неоднозначність при прийнятті потенційними розробниками рішень щодо
реалізації нових інноваційних проектів в оборонній сфері та розвитку
конструкторського і технологічного потенціалу.
Одним із шляхів усунення такої проблеми може виступати
інформування вітчизняних розробників та виробників стосовно вимог до
систем, комплексів ОВТ, які визначають технічний обрис ЗС України у
перспективі (10-12 років) та відповідають світовими тенденціями розвитку
ОВТ.
Наявність інформації про перелік необхідного перспективного ОВТ,
його прогнозованих кількісних та якісних показників дозволить
підприємствам України спрямувати свою діяльність та ресурси на
розроблення та випуск продукції оборонного призначення з урахуванням
потреб потенційного замовника. Цей факт може прискорити розвиток
підприємства, обґрунтувати доцільність закупівлі необхідних технологій,
створення наукового, конструкторського, технологічного потенціалу та
оптимізувати їх роботу, яка буде направлена на створення конкретних видів
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(типів) зразків ОВТ. Позитивними наслідками такого інформування є:
розширення структури та пропозиції виробів оборонного призначення
на вітчизняному ринку озброєнь;
удосконалення міжвидової уніфікації ОВТ для сил сектору безпеки та
оборони;
розширення переліку номенклатури закупівель ОВТ, які розроблені
підприємствами України за власний або інвестиційний капітал;
підвищення конкуренції та створення сприятливого клімату на ньому,
що призведе до зниження ціни на продукцію та підвищення її якості;
скорочення термінів та витрат на створення нових видів ОВТ для
потреб ЗС України;
підвищенню експортного потенціалу країни та створення конкуренції
виробникам такої продукції на світовому ринку озброєння;
Як показав досвід, використання набутків та залучення розробників і
виробників недержавного сектору до проектів з розробки ОВТ також сприяє
розвитку вітчизняного ринку озброєнь.
Крім того, з боку замовника має бути чітко організований процес
функціонування системи замовлень розробок та закупівель оборонної
продукції за рахунок опрацювання і впровадження в діяльність переліку
нормативно-правових актів щодо проведення тендерних процедур, організації
та прийняття рішень тощо.
Таким чином, розширення діалогу між замовниками та розробниками
ОВТ в Україні може сприяти проведенню МО України відповідної військовотехнічної політики для реалізації завдань державної політики з питань
національної безпеки у воєнній сфері та дозволить підвищити темпи
економічного зростання України в цілому.
Єфіменко В.А., Пилипчук Г.М.

Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНИХ,
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ ТА ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ, ЩО МОДЕРНІЗУЮТЬСЯ

На цей час порядок формування оперативно-стратегічних (ОСВ) та
оперативно-тактичних (ОТВ) вимог до ОВТ ЗС України визначається діючим
нормативним документом - Інструкцією з формування оперативностратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до озброєння та
військової техніки Збройних Сил України (наказ Генерального штабу від
24.05.2016 № 213). Цей документ припускає розроблення ОСВ та ОТВ до
окремих зразків ОВТ, хоча, на наш погляд, ці вимоги повинні пред’являтися
до відповідних систем озброєння (парків, ОВТ родів військ, видів збройних
сил тощо).
Відомо, що на цей час фінансово-економічне становище України не
дозволяє здійснювати достатнє фінансування заходів щодо створення усієї
номенклатури зразків (комплексів, систем) ОВТ, які відповідають сучасним
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оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним вимогам до систем
озброєння, до яких входять ці зразки (комплекси, системи) ОВТ.
З цих обставин, враховуючи на наявність в експлуатації значної
кількості зразків ОВТ ще радянського виробництва, останнім часом значна
увага при оснащенні Збройних Сил новітніми зразками ОВТ приділяється
модернізації існуючих зразків ОВТ, які ще можуть стояти на озброєнні ЗС
України у найближчі 7-10 років. Тобто мова йде про зразки ОВТ, які в
більшості випадків створювалися в інших умовах воєнно-політичної
обстановки і відповідно інших загальних тактико-технічних вимог до ОВТаналогом теперішніх ОСВ та ОТВ.
Якщо ОСВ (ОТВ) до системи озброєння відповідної конфігурації вже
сформовані і мова йде про їх визначення для зразків ОВТ, що входять до цієї
системи озброєння і які плануються до модернізації, треба враховувати деякі
особливості їх формування.
По-перше, в процедурі визначення цих вимог при здійсненні
модернізації техніки в нинішніх умовах обов'язково повинна враховуватися
можливість її економічної та технічної реалізації, тобто фінансово-економічні
фактори.
По-друге, на перший план при формуванні вимог до модернізованого
ОВТ в більшості випадків виходять лише тактичні показники, які
визначаються на підставі аналізу показників, що аналогічні за призначенням
для існуючих зразків ОВТ, і їх співвідношення з кращими зарубіжними
однотипними зразками або прогнозу можливостей перспективних засобів
нападу відповідного класу, яким модернізовані зразки повинні протистояти.
Врахування цих факторів призводить до необхідності коригування, як
правило, ОТВ (хоча в деяких випадках не виключається необхідність
коригування і ОСВ) та тактико-технічних вимог з урахуванням допустимих і
прогнозних економічних характеристик створення модернізованих зразків
(комплексів, систем) ОВТ і перегляду всієї системи технічної реалізації цих
вимог, а також врахування можливості забезпечення максимальної
ефективності застосування ОВТ при обмеженнях фінансового характеру і
кількості обслуговуючого особового складу.
Такий підхід припускає введення в процедуру обґрунтування
зворотного зв'язку між тактико-технічними вимогами (типажем, тактикотехнічними характеристиками зразків ОВТ), економічними спроможностями
з оснащення Збройних Сил України цими зразками ОВТ та ОТВ (ОСВ) до
них. Тобто при модернізації окремих зразків ОВТ ЗС України первинними
при формуванні ОТВ (ОСВ) можуть виступати тактико-технічні вимоги, які
визначаються на основі аналізу аналогічних вимог до сучасних та
перспективних зразків ОВТ, що стоять на озброєнні чи розробляються в
провідних країнах світу.
Якщо при цьому виявляється невідповідність модернізованих зразків
ОВТ раніше визначеним до системи озброєння ОТВ (ОСВ), то здійснюють
зустрічне коригування оперативно-тактичних (оперативно-стратегічних)
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вимог, типажу, тактико-технічних характеристик зразків ОВТ, а потім
повторно оцінюють відповідність. Такий цикл повторюється до досягнення
компромісу, тобто достатнього ступеня відповідності ефективності
модернізованих зразків ОВТ в операціях, що плануються (бойових діях)
скоригованим ОТВ (ОСВ), які й будуть остаточним варіантом.
І взагалі, і при створенні нових зразків, і при модернізації існуючих
зразків ОВТ, ОСВ та ОТВ з часом змінюються, тому завжди існує потреба в
їх оперативному коригуванні й уточненні. Для цього замовники ОТВ (ОСВ)
до ОВТ ЗС України повинні організувати роботу по коригуванню й
уточненню з установленою періодичністю оперативно-стратегічних та
оперативно-тактичних
вимог
до
відповідних
систем
озброєння,
удосконалення методики їх визначення тощо. До цієї роботи доцільно
залучати представників Генерального штабу, командувань видів, родів військ
та спеціальних військ Збройних Сил України, структурних підрозділів
Міністерства оброни України, та науково-дослідних установ Збройних Сил
України.
Зайцев О.В., к.т.н., доцент
Воєнно-дипломатична академія імені Є. Березняка
ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Сучасний стан інформаційної підтримки процесів прийняття рішень для
управління силами та засобами в сфері безпеки та оборони визначається
постійним збільшенням обсягів інформаційних потоків, енергетичного та
частотно-часового
простору
та
залученням
різнорідних
джерел
геопросторової інформації. На сьогодні практично неможливо у повному
обсязі задовольнити інформаційні потреби споживачів тільки одним окремим
джерелом інформації.
Одним із перспективних напрямів підвищення ефективності
використання геопросторової інформації при проведенні миротворчих
операцій та в ході бойових дій є інтеграція та комплексна обробка різнорідної
видової інформації, що отримується з безпілотних літальних апаратів, засобів
повітряної та космічної розвідки, комерційних засобів дистанційного
зондування Землі з космосу та інформації з відкритих баз даних тощо.
Постійне зростання технологічного рівня джерел геопросторової
інформації, ускладнення обстановки та різноманітні умови ведення бойових
дій у можливих районах застосування сил і засобів потребують швидкої
адаптації замовлень для ефективного перерозподілу завдань між
різнорідними силами, засобами добування та джерелами інформації.
Серед тенденцій розвитку сучасних геоінформаційних систем, що
призначені задовольнити потреби користувачів на сучасному етапі, слід
відмітити наступні: створення єдиного інформаційного простору різнорідних
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даних, інтеграція різних систем збору та аналізу інформації, розширення кола
джерел інформації, удосконалення технологій перевірки надійності та
достовірності джерел інформації, створення структурованих масивів даних
(баз даних) та банків даних, розроблення програм для автоматизації
інформаційної роботи, запровадження єдиних процедур інформування,
стандартів та форм документів, єдиного механізму аналізу і контролю
виконання завдань, визначення пріоритетів ресурсного забезпечення,
автоматизація основних процесів обміну, уніфікація засобів управління.
За допомогою традиційних технологій оброблення та управління
базами даних вже не можна вирішити проблеми комплексної обробки. Разом
з тим зростають можливості цифрових мереж з доставки зафіксованої
інформації до місць обробки, зростають обчислювальні можливості
комп'ютерів для аналізу доступної інформації. Останнім часом на
вітчизняному та зарубіжному ринку з’являються програмні та апаратні
рішення, які відносять до технологій масивно-паралельної обробки даних, так
званих технологій "великих даних" (англ. Big Data). Такі технології повинні
доповнити або замінити існуючі платформи обробки геопросторової
інформації.
Базовою архітектурою Big Data є SN-архітектура, яка забезпечує
масивно-паралельну обробку даних на основі технології NoSQL. Для
реалізації архітектури вже розроблено досить багато апаратних та
програмних рішень як на відкритій, так і на комерційній основі.
Існує низка рішень з відкритим кодом, що реалізовані в проекті Apache
Hadoop компанії Apache Software Foundation, серед яких: розподілена
кластерна система HDFS; програмний інтерфейс Map Reduce; мова
програмування R та інші. Перевагами використання рішень з відкритим
кодом є наступні: можливість подальшого вдосконалення та адаптації
власними силами; безкоштовність програмного забезпечення; наявність у
вільному доступі додаткових програмних модулів для нарощування
можливостей системи. Недоліки: обмежений базовий функціонал;
обмеженість технічної підтримки розробником; необхідність самостійного
вдосконалення та адаптації платформи під свої потреби.
Комерційні рішення представлені продуктами відомих компаній у сфері
систем управління базами даних, систем статистичного аналізу, систем
оброблення даних: Cloudera, EMC, Oracle, IBM, Informatica, QlikView,
Teradata та інші. Такі рішення містять кластери серверів і програмне
забезпечення для масово-паралельної обробки. Використання комерційних
рішень звичайно прискорює процеси розгортання та впровадження
технологій, але потребує значних фінансових ресурсів.
Розвиток складних і розподілених у просторі систем потребує значних
ресурсів, тому застосування системного підходу є необхідною умовою їх
раціонального витрачання. Зважаючи на велику вартість створення систем на
основі технологій Big Data, в яких використовуються розподілені в просторі
дані і потужні обчислювальні ресурси, під час її розробки та модернізації
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

59

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

доцільно використовувати методи структурно-функціонального аналізу. Такі
методи дозволять визначити вимоги до структурних, функціональних,
експлуатаційних та економічних показників системи, виходячи з
призначення, загальних характеристик та властивостей системи.
У результаті аналізу наявних пропозицій ринку програмних та
апаратних засобів Big Data, враховуючі інформацію про джерела інформації,
інформаційні потоки та етапи її обробки, пропонується підхід на основі
технологій Big Data, який має забезпечувати масивно-паралельну обробку та
аналіз потоків великих за обсягами неструктурованих, частково
структурованих та структурованих даних. Запропонований підхід щодо
використання технологій Big Data в системах інтегрування геопросторової
інформації дозволить підвищити оперативність оброблення великих обсягів
даних та ефективність інформаційної діяльності військових формувань та
правоохоронних органів.
Коробченко С.О., Зотова Л.М., Булка В.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЙОГО НОРМАТИВНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У доповіді пропонується до розгляду життєвий цикл озброєння та
військової техніки (ЖЦ ОВТ) у рамках міждержавних стандартів, які на цей
час регламентують питання розроблення та поставлення на виробництво ВТ,
а саме Гостів серії В 15, а також визначення основних проблемних питань у
цій сфері.
Система розроблення та поставлення на виробництво військової техніки
(СРПВ ВТ) згідно з ГОСТ В 15.001 – це комплекс взаємопов’язаних
загальнотехнічних та організаційно-методичних державних стандартів, що
встановлюють загальні положення, правила та вимоги щодо виконання робіт
у процесі ЖЦ ВТ.
ЖЦ продукції військового призначення згідно з ГОСТ В 15.004 – це
сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни стану системи
виробу (матеріалу) конкретного типу від початку досліджень та
обґрунтування розробки до закінчення експлуатації виробу, використання
(зберігання) матеріалу.
СРПВ ВТ включає 41 стандарт, які встановлюють: порядок виконання,
етапи, склад, функції основних учасників робіт на усіх стадіях ЖЦ виробів та
матеріалів військового призначення.
Однак ця система стандартів була розроблена для замкненого циклу
створення ВТ в умовах адміністративно-командної системи колишнього
СРСР, і на цей час не відповідає чинному законодавству та економічним
умовам України. Зокрема, системою стандартів:
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не передбачено участь у супроводженні стадій ЖЦ ВТ суб'єктів
господарської діяльності приватної форми власності;
не визначений механізм управління ЖЦ зразка ОВТ та системноконцептуальна модель цього управління;
не визначено порядок забезпечення справності, технічної придатності
та модернізації ВТ іноземного походження, взяття її на озброєння;
не проведено гармонізацію стандартів на ВТ з відповідними
міжнародними, європейськими стандартами та стандартами країн-членів
НАТО, що є особливо актуальним з огляду на сучасні стратегічні документи
держави (Воєнна доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень тощо);
перелік стадій ЖЦ не є вичерпним, не відповідає нормативно-правовій
базі України та сучасним світовим поглядам.
Та головне: потребує суттєвого перегляду та перероблення типова
модель ЖЦ, що описується ГОСТ В 15.004, його гармонізація з відповідними
міжнародними, європейськими стандартами та нормативними документами
НАТО, такими як: стандарт ISO/IEC 15288:2008 Systems and software
engineering – System life cycle processes (Системна і програмна інженерія.
Процеси життєвого циклу систем), який використовується провідними
країнами як основа для реалізації управління життєвим циклом системи, а
його адаптована та доповнена версія реалізована в публікації НАТО – ААР-48
“NATO System Life Cycle Processes” (Процеси життєвого циклу систем в
НАТО).
ААР-48 визначає мінімально достатню сукупність типових процесів
ЖЦ, за допомогою яких може бути змодельований ЖЦ будь-якої системи.
Виділяються чотири основні принципи, що покладені в основу
моделювання ЖЦ систем "system life cycle", а саме:
протягом ЖЦ система розвивається, проходячи через певні стадії;
на кожній стадії ЖЦ повинні бути доступні відповідні системи
забезпечення, тільки в цьому випадку можуть бути досягнуті результати,
заплановані для цієї стадії;
на певних стадіях ЖЦ такі атрибути, як технологічність, зручність
використання, придатність до обслуговування і можливість видалення
відходів повинні бути специфіковані і практично реалізовані;
перехід до наступної стадії можливий тільки за умови повного
досягнення результатів, запланованих для поточної стадії.
Якими б не були межі системи, концепції та моделі в стандарті ААР-48,
вони є універсальними і дозволяють фахівцям з системної інженерії
адаптувати окремі приклади життєвих циклів до своїх системних принципів.
Суть закладеного в ААР-48 процесного підходу: для ефективного
функціонування організаціям, що відповідають за ту чи іншу стадію ЖЦ
системи, потрібно систематично визначати численні взаємопов’язані та
взаємодіючі процеси та керувати ними протягом певного часу, щоб досягти
цілей і результатів стадій ЖЦ.
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Таким чином, актуальність питання про необхідності перегляду
міждержавних стандартів СРПВ ВТ не викликає сумнів, однак шляхи
розв’язання цієї проблеми повинні обговорюватись.
Національні стандарти на військову техніку, що будуть розроблюватись
на заміну ГОСТ серії В 15, повинні не тільки відповідати сучасній
нормативно-правовій базі України, а й урахувати найкращі світові тенденції
та підходи щодо управління ЖЦ ОВТ, а також задовольняти вимоги всіх
зацікавлених сторін.
Кручінін С.В., Бура Е.Б.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЄННО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Серед проблемних питань розвитку системи стратегічного планування у
сфері забезпечення національної безпеки України слід виділити передусім
удосконалення механізмів стратегічного планування та реалізації її воєннотехнічної політики (ВТП).
В сучасному геополітичному середовищі активізується дія фактору
невизначеності майбутнього, що посилює значення воєнно-силових
компонентів у міжнародних відносинах.
Безпека держави в широкому розумінні цього слова, суверенітет і
незалежність суттєво залежать від її воєнної могутності, тобто спроможності
забезпечити свою воєнну безпеку. Мирні (політико-дипломатичні) засоби та
заходи забезпечення безпеки держави можуть бути ефективними лише в тому
разі, коли вони спираються на достатню для захисту країни воєнну
могутність, оскільки існує залежність ефективності невійськових заходів
забезпечення воєнної безпеки держави та просування і захисту своїх
економічних інтересів у світовому співтоваристві від її воєнної могутності,
від рівня оснащення збройних сил (ЗС) новітнім та сучасним озброєнням і
військовою технікою (ОВТ), що забезпечується науково обґрунтованими
складовими ВТП (науково-технічна політика, політика структурної
перебудови оборонно-промислового комплексу, бюджетна та фінансовоінвестиційна політика та політика військово-технічного співробітництва).
У методах планування розвитку військ (сил) переважно застосовується
підхід, що оснований на прогнозуванні викликів і загроз. Кожна загроза
воєнного характеру, яка може виникнути, піддається детальній оцінці,
відповідно до неї визначається певний склад сил і засобів із притаманними їм
завданнями, структурою, чисельністю, алгоритмом підготовки до виконання
завдань, способами і формами застосування військ (сил). При цьому, на
підставі завдань збройних сил, визначаються вимоги до озброєння та
військової техніки, формуються основи ВТП держави.
В сучасних динамічних умовах, на наш погляд, такий підхід "загроза сили і засоби" не є досить ефективним, тому, що виклики і загрози безпеці
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країни можуть раптово змінюватися, з'являтися, загострюватися або зовсім
зникати в залежності від різних факторів. Логічно вважати, що в разі
прогнозування довготривалого низького рівня загроз взагалі не потрібні
могутні збройні сили, які потребують величезних фінансових витрат на
розвиток і оснащення новітніми озброєннями, їх освоєння та на бойову
підготовку особового складу. Але загальновідомо, що час, який необхідний
для створення та серійного виробництва в необхідних обсягах новітніх
зразків, комплексів та систем ОВТ рахується роками (в середньому - 7 - 10 12 років в залежності від складності ОВТ) і в разі різкого загострення
відносин держави з іншими країнами, збройні сили не зможуть виконати
своїх конституційних обов'язків щодо захисту суверенітету та територіальної
цілісності держави. Тому процес стратегічного планування, формування і
реалізації ВТП (обґрунтування та розвитку системи озброєння ЗС України та
інших військових формувань (ІВФ)) доцільно починати з прогнозу наукових
досягнень фундаментальної, пошукової та прикладної науки як підґрунтя
появи новітніх озброєнь, які завдяки своїм унікальним властивостям
(можливостям) зможуть знизити до мінімуму рівень загроз національній
безпеці держави, або виконати завдання ЗС щодо захисту країни від збройної
агресії з мінімальними втратами людських та матеріальних ресурсів (існуючі
та прогнозовані виклики та загрози брати до уваги у другу чергу).
Система озброєння ЗС України та ІВФ (сукупність зразків, комплексів,
систем озброєння та військової техніки видів, родів військ, призначених для
виконання визначених бойових завдань) на середньострокову перспективу
повинна визначатися як традиційними озброєннями, що втілюють в собі
передові досягнення прикладної науки, так і окремими зразками зброї на
нетрадиційних принципах дії, які на сьогоднішній день знаходяться на етапі
дослідно-конструкторської розробки.
При цьому доцільно і необхідно використовувати еволюційний і
революційний (проривний) підходи до розвитку ОВТ.
Еволюційний підхід передбачає поступовість та багатоетапність
процесу удосконалення традиційного ОВТ. Він ґрунтується на результатах
багаторічних досліджень наукових проблем багатьох вчених.
Революційний (проривний) підхід ґрунтується на досягненнях окремих
вчених, що здатні здійснити науковий прорив, який забезпечить перехід
науки і техніки на новий якісний рівень та появу нових типів озброєнь.
Еволюційні зміни традиційного ОВТ - підвищення тактико-технічних
характеристик, удосконалення властивостей, будуть відбуватися шляхом його
модернізації.
Революційні зміни систем ОВТ (підвищення якісних характеристик на
порядок і вище, здатність вирішувати принципово нові завдання), очікуються
за рахунок застосування нанотехнологій при створенні нових розвідувальноінформаційних систем, високоточної та гіперзвукової зброї, бойових
автономних роботизованих систем повітряного, водного, наземного
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(підземного) застосування, а також засобів інформаційної боротьби та
інформаційно-технічного протиборства.
При формуванні перспективної системи ОВТ Сектору безпеки та
оборони України слід враховувати наступні системні принципи:
основні напрями розвитку ОВТ ЗС України та ІВФ повинні відповідати
світовим тенденціям, досягненням фундаментальних, пошукових та
прикладних досліджень і воєнно-економічним можливостям держави з
урахуванням альтернативних (асиметричних) шляхів розвитку ОВТ;
система ОВТ нижчого рівня (роду військ) повинна бути підсистемою
ОВТ вищого рівня (виду, ЗС в цілому);
інноваційний розвиток системи ОВТ може йти шляхом відмови від
визначення напрямів розвитку ОВТ на основі сукупності існуючих зразків,
комплексів і систем ОВТ і перехід до їх визначення на основі розробленої
спеціалістами системи ОВТ майбутнього як мети розвитку;
основні напрями розвитку ОВТ повинні стати фундаментом побудови
складу, структури цілісного ОПК та його виробництв, системи заказів нових
ОВТ, воєнно-технічних досліджень і підготовки військових та цивільних
кадрів.
Лук’янов П.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ISO СЕРІЇ 9000 – ПОКАЗНИК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБОРОННОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розвиток світової економіки на рубежі тисячоліть свідчить, що якість
продукції (послуг) стала визначальним чинником успішної діяльності
підприємств та організацій. В останні десятиріччя у сфері якості сталися
докорінні зміни, що адекватно відбивають прискорення технічного розвитку
промисловості, у тому числі оборонної.
Для України, що вступила на шлях ринкової економіки і стала членом
Світової організації торгівлі, проблема виробництва якісної продукції,
конкурентоспроможної на зовнішніх ринках, стала дуже актуальною.
Життєво необхідним є підвищення конкурентоздатності вітчизняної
оборонної продукції та отримання відповідних сертифікатів на системи якості
виробників. Тому дослідження практики впровадження міжнародних
стандартів менеджменту якості, визначення особливості їх застосування для
підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) є актуальною
науковою задачею, а відтак і удосконалення управління якістю є однією з
важливих складових реформування та розвитку вітчизняного ОПК на період
до 2020 року.
Говорячи про якість, мають на увазі не стільки якість самої продукції,
скільки якість функціонування підприємств і організацій, досконалість їх
систем управління якістю (СУЯ), націлених на постійне поліпшення та
головне задоволення існуючої потреби на ринку. Прийнято вважати: якщо
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підприємство отримало сертифікат відповідності СУЯ міжнародним
стандартам ISO 9000, воно здатне стабільно виробляти якісну продукцію, яка
може бути конкурентоспроможною. Більшість фірм світу використовують
для цього міжнародні стандарти ISO серії 9000 та похідні від них QS 9000,
ISO 14000 тощо.
Методологічною базою міжнародних стандартів ISO серії 9000 є
комплексне управління якістю продукції – ефективна система, що поєднує
діяльність різних підрозділів організації, відповідальних за розробку
параметрів якості, підтримання досягнутого рівня якості та його підвищення,
для забезпечення розроблення, виробництва і експлуатації виробу на
найбільш економічному рівні, за повного задоволення вимог замовника
(споживача).
СУЯ підприємства може стати інструментом перемоги в конкурентній
боротьбі, враховуючи, що конкурентоспроможність підприємства – це рівень
його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні
та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, що знаходить
свій вираз у таких показниках, як якість продукції, обсяги виробництва,
прибуток тощо.
На сьогодні в міжнародних стандартах ISO 9000 накопичений і
закріплений значний світовий практичний досвід, що дозволяє організувати
на підприємствах, у тому числі підприємствах ОПК, ефективну роботу в
сфері якості. Еволюція СУЯ також тісно пов’язана із безпечністю продукції,
що є важливою складовою під час розроблення (модернізації) та виробництва
оборонної продукції.
Міжнародний стандарт ISO 9001 є найбільш повним стандартом, що
містить максимальну кількість елементів, та який узагальнює корисний
досвід і досягнення організацій всього світу у сфері менеджменту якості.
Система менеджменту якості, що відповідає вимогам стандарту ISO 9001, –
найбільш визнана, поширена, логічна і раціонально документована.
Однак на цей час кількість тільки галузевих військових стандартів
(ГСТУ В) складає близько 10000. Крім того, на кожному підприємстві на базі
національних стандартів та ГСТУ В були розроблені ще й внутрішні
стандарти підприємств, а також технічні умови на оборонну продукцію. Тому
зрозуміло, що тут потрібні універсальні сучасні стандарти, якими і є
стандарти ISO серії 9000.
Міжнародні стандарти ISO серії 9000 на системи якості давно стали
правилом економічних взаємин практично у всіх країнах світу. Необхідність
надання сертифіката на систему якості постачальника, що підтверджує її
відповідність стандартам ISO 9000, є в ряді випадків обов'язковою умовою
при укладанні контрактів на поставку продукції. За ідеологією міжнародних
стандартів ISO серії 9000 система якості повинна бути взаємопов'язаною з
усіма видами діяльності підприємства, що визначають якість продукції. Тому
очевидно, що для підприємств оборонної галузі завдання впровадження СУЯ
за міжнародними стандартами ISO серії 9000 є вкрай важливим для
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взаємовідносин на внутрішньому ринку та особливо на світовому.
Однак потрібно зазначити, що впровадження СУЯ на оборонних
підприємствах має свої особливості, пов’язані із специфікою продукції, як
наприклад, необхідність дотримання державної таємниці, створення
продукції в умовах особливого періоду тощо. Міжнародні стандарти, в тому
числі й національні ДСТУ ISO серії 9000 не адаптовані до таких вимог,
оскільки є цивільними.
Отже, на цей час назріла нагальна потреба у перегляді не тільки всіх
систем міждержавних військових стандартів, але й у прийнятті як
національного міжнародного стандарту щодо управління проектами
ISO 21500, оскільки управління якістю є складовою системи управління
проектами на будь-якому підприємстві (в організації), у тому числі на
оборонному. Також має бути розроблений і впроваджений новий
національний військовий стандарт (ДСТУ В) на основі ДСТУ ISO
9001:2007, який би ураховував специфіку оборонних підприємств. Крім того,
зазначені нормативні документи повинні ураховувати політику інтегрального
системного підходу до понять якості у країнах-членах НАТО. Ці стандарти, за
збереження загальних підходів, мають використовуватись під час створення
СУЯ, спрямованої на виконання вимог оборонного замовлення. Зазначені
нормативні документи мають увійти до складу нової національної системи
розроблення та поставлення на виробництво військової техніки (СРПВ ВТ).
Підвищенню якості оборонної продукції сприятиме також розробка та
впровадження відповідної нормативно-правової бази для СРПВ ВТ, а також
системний підхід до питань якості в цілому.
Лук’янов П.О., к.т.н., с.н.с., Булка В.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ СИСТЕМИ
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ СЕРІЇ ГОСТ В 15. ХХХ

На цей час існує нагальна потреба щодо концептуального перегляду
нормативного забезпечення процесу створення військової техніки з
урахуванням вимог сучасних міжнародних нормативних документів.
Це зумовлено у першу чергу тим, що відповідно до наказу
національного
органу
стандартизації
(Державного
підприємства
“Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості”) від 25.12.2015 № 210дск, з 1 січня 2019 року
міждержавні стандарти системи розроблення та поставлення на виробництво
військової техніки серії ГОСТ В 15. ХХХ втрачають чинність. Також має
місце тенденція технічного та інтелектуального старіння нормативних
документів зі стандартизації, і чинна нормативна база не в повній мірі
враховує вимоги сьогодення та потребує перегляду і актуалізації.
Виходячи із зазначеного у Центральному науково-дослідному інституті
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озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ)
розпочаті роботи щодо перегляду міждержавних стандартів відповідно до
Плану, затвердженого заступником Міністра оборони України.
Системний аналіз нормативних документів серії ГОСТ В 15. ХХХ
показав доцільність поетапного перегляду стандартів зазначеної групи.
На першому етапі вважається за доцільне провести перегляд
основоположних стандартів ГОСТ В 15.001, ГОСТ В 15.004, ГОСТ В 15.201,
ГОСТ В 15.203, ГОСТ В 15.204. Результати перегляду зазначених стандартів
будуть взяті за основу під час подальшого оновлення нормативної бази зі
стандартизації. Після визначення загальних принципів системи СРПВ ВТ
буде сформована наступна черга стандартів цієї системи та організована
робота з їх перегляду.
Законом України “Про стандартизацію” розроблення нормативних
документів покладається на технічні комітети (далі – ТК) за відповідним
напрямом діяльності. З цією метою національним органом стандартизації був
створений ТК-176, який відповідає за розроблення нормативних документів
щодо стандартизації продукції оборонного призначення і вже розпочав свою
роботу. Проведено перше установче засідання ТК-176, на якому Головою ТК
були поставлені чіткі завдання щодо поступового оновлення нормативної
бази зі стандартизації військової техніки, застосування якої буде гарантувати
створення новітніх систем озброєнь на рівні кращих аналогів у світі.
Окремо було зроблено наголос, що курс України на вступ до НАТО є
незмінним, і вкрай важливим завданням є впровадження в Україні стандартів
НАТО та врахування їх вимог під час розроблення національних стандартів
на військову техніку.
У той же час робота з перегляду стандартів висвітлила низку проблем, у
першу чергу організаційних. Так, враховуючи існуючу організацію роботи
ТК-176 відповідно до Положення, діяльність підкомітетів та робочих груп,
що входять до його складу, може виявитись вкрай неефективною. Існують
ризики, що ТК буде функціонувати лише як орган, що приймає відповідні
рішення на його засіданнях шляхом голосування, і не буде здатний
самостійно розробляти нормативні документи, а до відпрацювання проектів
нормативних документів, розроблення яких покладається саме на ТК, будуть
формально залучатись інші фахівці, які не є його членами. Зазначені
проблеми потребують вирішення під час функціонування ТК-176 шляхом
оптимізації його структурного складу та удосконалення організації роботи
членів цього ТК.
Мельник О.Д., Нор П.І., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ СУЧАСНИХ ШТУРМОВИХ
ГВИНТІВОК

Одним із пріоритетних напрямів розвитку ОВТ СВ провідних країн
світу на сучасному етапі є удосконалення індивідуальної екіпіровки солдатапіхотинця. Дане удосконалення відбувається за багатьма напрямами, одним із
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головних є розвиток засобів ураження противника, в якості якого
використовується, як правило, автоматична стрілецька зброя, тобто автомат
(по західній термінології – штурмова гвинтівка). Не повинна залишатись
осторонь даного питання і Україна.
Для порівняльного аналізу відібрано 15 зразків найбільш поширених
сучасних штурмових гвинтівок, що випускаються провідними світовими
виробниками зброї та стоять на озброєнні багатьох армій світу. До списку
включені також автомати, що стоять, або можуть бути прийняті, на озброєння
СВ ЗС України та інших військових формувань держави. При формуванні
вибірки, на першому етапі, обмежились виключно серійними зразками
калібру (5,45 і 5,56 мм), за виключенням дослідного українського автомату
«Малюк».
Таким чином до вибірки увійшли наступні штурмові гвинтівки:
американські М16А2, М4А1 і LR-300ML, німецькі G36A2 і НК-416,
французька FAMAS G2, бельгійська FN F2000, австрійська AUG А3,
італійська ARX-160GLX, новітня російська розробка АК-12, ізраїльська TAR21 і її українська версія Форт-221, дослідний зразок «Малюк». Для
порівняння розглянуті автомати АК-74 і АК-74М, що стоять на озброєнні ЗС
України в даний час.
Для порівняльного аналізу використано методику та програмні
продукти оцінки технічного рівня однотипних зразків ОВТ, розроблену та
імплементовану (введену) в практику наукових досліджень ЦНДІ ОВТ.
Методика базується на аналізі кваліметричних показників, відібраних зразків
ОВТ, та експертній оцінці їх впливу на показники ефективності ОВТ даного
класу та досить детально висвітлена в фахових виданнях.
З переліку більш ніж 20 основних ТТХ, що характеризують технічну
досконалість штурмових гвинтівок і наявні у відкритих джерелах інформації,
для подальших розрахунків відібрано 15 основних параметрів, що були
розбиті на 3 групи декомпозиції: масо-габаритні характеристики, технічні
(бойові) характеристики та ергономічні показники. Ступінь впливу
відібраних ТТХ на рівень технічної досконалості зразків даного типу
визначався на рівні фахівців ЦНДІ ОВТ і звичайно потребує подальшого
уточнення із залученням більш широкого кола фахівців-практиків.
В результаті розрахунків на ПЕОМ одержані значення коефіцієнтів
технічної рівня 15 зразків штурмових гвинтівок, що вказані вище та їх
складових, а це 15 визначених характеристик кожного зразка. Результати
розрахунків та їх аналіз будуть приведені в доповіді. Як квінтесенцію аналізу
можна відмітити суттєве відставання технічного рівня стрілецької зброї, яким
озброєні СВ ЗС України, від новітніх закордонних зразків, тобто їх моральне
старіння. На основі результатів розрахунків можливе аргументоване
прогнозування шляхів подальшого розвитку зразків ОВТ даного типу.
Для більш адекватного порівняльного аналізу та розробки рекомендацій
щодо доцільності закупівлі тих чи інших зразків ОВТ, в даному випадку –
штурмових гвинтівок, необхідно врахування не тільки технічної сторони
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питання, а і фінансової. а в багатьох випадках і політичної складової. Але без
узагальненої оцінки технічного рівня, як основної складової даного питання,
подальша робота з прогнозування розвитку ОВТ, носить досить суб'єктивних
характер. А це поява додаткових ризиків щодо одержання позитивного
результату.
Нагорний С.
Експерт з питань європейської безпеки,
Європейський Геополітичний Форум «EGF» (Київ–Брюссель)

Нагорний Д.
Журналіст (м. Київ, Україна)
УКРАЇНА – ВАЖЛИВА ЛАНКА КООРДИНАЦІЇ ВОЄННО-ТЕХНІЧНОГО ТА
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗШИРЕНОГО ЧОРНОМОРСЬКОКАСПІЙСЬКОГО РЕГІОНУ

Після
Революції Гідності
відкрились
перспективи
щодо
переосмислення стратегії реалізації євроінтеграційного курсу України та
утвердження громадянського суспільства в Україні, що передбачає
трансформацію функцій і характеристик держави як політичного інституту.
Розширений Чорноморсько-Каспійський регіон, є більш ніж регіоном
локального стратегічного значення, він має велику геополітичну важливість
для розширеного ЄС та безпеки всієї трансатлантичної спільноти, а для
України важливий насамперед власним економічним потенціалом,
перспективами інвестиційного співробітництва та можливостями співпраці у
воєнно-технічній та оборонно-промисловій сферах.
Поза тим, національні інтереси України у безпековій сфері вимагають
участі у подальшій міжнародній кооперації з підтримки миру, безпеки,
протидії розповсюдженню зброї масового знищення, тероризму у
розширеному Чорноморсько-Каспійському регіоні, який у майбутньому
відіграватиме провідну роль щодо створення надійної системи енергетичної
безпеки для країн-членів НАТО та ЄС. Відносини з державами у зазначеному
регіоні суттєво впливають на стан безпеки України, темпи її політичного і
соціального розвитку, створення гарантій енергетичної безпеки України.
Політика цих держав формує пропозицію нафтових і газових ресурсів
на світових ринках і є стратегічним фактором, що визначає темпи і вектори
розвитку світової економіки.
Реалізація національних інтересів України у даному регіоні потребує
спеціальних зусиль (власних і в партнерстві з іншими країнами) щодо
врегулювання існуючих конфліктів і запобігання новим.
Разом з тим реалізація успішного багатостороннього співробітництва у
розширеному Чорноморсько-Каспійському регіоні ускладнюється через
наступні чинники:
1) послаблення позицій України в економічній і енергетичній
співпраці з країнами регіону;
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2) прагнення Росії, найпотужнішої в економічному і військовому сенсі
держави регіону, утворити своє домінування;
3) російська агресія (військове вторгнення Росії в Україну) із проявами
терористично-сепаратиських рухів на окремих територіях сходу й півдня
України;
4) розрив безпекового простору регіону на зону європейської системи
колективної безпеки НАТО та євразійську систему ОДКБ створює для
України ризик перетворення на зону їх протистояння;
5) відсутність концептуального бачення та зафіксованих у політичних
документах чітких орієнтирів зовнішньої політики України у регіоні.
Переосмислення стратегії реалізації євроінтеграційного курсу України
вимагає в майбутньому розробки нових підходів і механізмів по
впровадженню європейських стандартів у різних сферах суспільного життя,
наближенню України до вимог членства в ЄС. Наприклад, Україні цікавий
досвід функціонування митного союзу між Туреччиною і ЄС, який існує
понад 20 років.
Одним із промовистих прикладів цього співробітництва є
«Чорноморська синергія», яка має велике значення, з точки зору розвитку
українського регіоналізму і не суперечить «Східному партнерству» та є
одним із важливих інструментів побудови нової Великої Європи.
Нинішня геостратегічна кризова умова у розширеному ЧорноморськоКаспійському регіоні стала додатковим каталізатором щодо міжрегіональної
кооперації та впровадження в Україні сучасної регіональної політики. Через
істотні зміни у вищезазначеному регіоні зусилля української дипломатії
повинні бути зосередженні на пошук механізмів мінімізації суперечностей,
які накопичилися між суб'єктами регіональної політики протягом останніх
десятиліть. Україна повинна в найближчі роки почати нову стратегію –
"регіональне лідерство", яка забезпечить її позитивні результати щодо
пошуку міжнародних партнерів, нових постачальників енергоносіїв і
партнерів за кордоном у вищезазначеному регіоні.
Стратегія "регіональне лідерство" надасть нового дихання та скоригує
зовнішню політику України, яка потребує негайного реформування щодо
сучасних викликів. Даний підхід допоможе Україні:
1) наблизити наших східних і західних партнерів;
2) розв’язати українсько-російський конфлікт;
3) поліпшити свій імідж на міжнародній арені;
4) найближчими роками визначити ключових партнерів і встановити
чіткі пріоритети;
5) відстоювати свої національні інтереси в стратегічному партнерстві
енергетичної політиці та безпеки, які набувають все більшого значення щодо
ЄС і Туреччини – це справді обґрунтовано.
Отже, реалізація вищезгаданих рекомендацій дозволить Україні
інтенсифікувати співпрацю з країнами регіону до 2020 року, в стратегічному
плані, об’єднає українське суспільство та сприятиме становленню
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потужного громадянського суспільства, держави та бізнесу за ради більш
ефективної моделі взаємодії між громадянським суспільством, держави і
бізнесу, а не заради входження в ЄС.
Нор П.І., к.т.н., с.н.с., Гупало А.Ю., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Питання прогнозування напрямів розвитку ОВТ, вибору найбільш
прийнятних для конкретних умов варіантів та шляхів реалізації даного
питання було і буде досить актуальним для будь якої держави, яка розраховує
на забезпечення в майбутньому необхідного рівня боєздатності власних
збройних сил та всіх можливих наслідків, що витікають з даного питання. Не
є виключенням в даному питанні і Україна. В сучасних складних умовах
розвитку держави планування і реалізація заходів щодо технічного
оснащення Збройних Сил (ЗС) та інших складових сектору безпеки і оборони
держави, як запоруки їх боєздатності, є одним із самих пріоритетних.
Реалізація заходів щодо розвитку ОВТ відбувається через розроблення і
послідовне виконання програмних та планових документів оборонного
планування. В Україні це державні цільові програми розвитку ОВТ і державні
оборонні замовлення (ДОЗ), при розробленні яких майже завжди виникає
питання вибору оптимального варіанту оновлення ОВТ всіх складових
сектору безпеки і оборони держави. Допомогти вирішити це питання і
покликана презентована методика комплексної порівняльної оцінки зразків
ОВТ, що розроблена і використовується Центральному науково-дослідному
інституті (ЦНДІ) ОВТ ЗС України. Вона дозволяє оцінювати за критерієм
“технічна досконалість – вартість – ресурс“ зразків ОВТ, в тому числі, нових
уже створених або тих, що тільки проектуються, модернізованих та зразків
ОВТ, що находяться або вже були в експлуатації і мають зменшений запас
ресурсу.
Згідно даної методики потенційну ефективність будь-якого зразка ОВТ
пропонується оцінювати за допомогою інтегрального узагальненого
показника, який пропонується назвати коефіцієнт техніко-економічного рівня
зразка – КТЕР. В якості складових цього показника прийнято нормовані за
рівнем впливу з допомогою вагових коефіцієнтів значення коефіцієнтів
технічної досконалості – КТД, відносної вартості – КВ та запасу ресурсу – КЗР,
визначених зразків ОВТ. Значення цих коефіцієнтів розраховуються відносно
відповідних показників вибраного еталонного зразка і вони в такому випадку
безрозмірні.
Коефіцієнт технічної досконалості КТД це узагальнений показник,
визначений на основі порівняльного аналізу кваліметричних показників
зразка або альтернативних зразків ОВТ які підлягають оцінці (досліджуваних
зразків) та їх закордонних аналогів. Використовується для порівняльного
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аналізу технічного рівня зразків ОВТ в ЦНДІ ОВТ і досить детально
розкритий в технічній літературі.
Коефіцієнт відносної вартості КВ розраховується як відношення
вартості (каталожної ціни) еталонного зразка, що приведена по курсу року
проведення досліджень, до вартості (каталожної ціни) досліджуваного зразка
(зразків) в порівняльній валюті. Можливо використання, при наявності
відповідних даних, вартості життєвого циклу відібраних зразків ОВТ.
Особливість розрахунку коефіцієнта КВ полягає в тому, що на відміну від
інших коефіцієнтів в чисельнику відображається значення вартості
еталонного зразка, виходячи із принципу «чим менше – тим краще».
Коефіцієнт запасу ресурсу КЗР розраховується як відношення запасу
ресурсу (терміну придатності) до кінця експлуатації або капітального
ремонту досліджуваного зразка (зразків) до відповідного показника
еталонного зразка. Зрозуміло, що дані показники повинні мати однакову
розмірність (роки, години, цикли тощо).
Значення коефіцієнта техніко-економічного рівня КТЕР , як згортки
коефіцієнтів технічної досконалості КТД, відносної вартості КВ та запасу
ресурсу КЗР, визначається методом геометричного інтегрування через
визначення площі геометричної фігури, утвореної 3-х пелюстковою
діаграмою, що побудована на нормованих значенням коефіцієнтів КТД, КВ та
КЗР. Визначення коефіцієнтів КТЕР, КТД, КВ та КЗР автоматизовано з
використанням програмних продуктів середовища Microsoft Office Excel та
дозволяє швидко одержати конкретні їх значення, практично будь якої
кількості зразків ОВТ.
Використання результатів розрахунків згідно методики комплексної
порівняльної оцінки зразків ОВТ дозволяє вирішити цілий ряд практичних
задач, що виникають в процесі планування та реалізації заходів щодо
розвитку ОВТ.
1. Одна з найбільш простих задач – порівняльна оцінка технічного рівня
2-х однотипних зразків ОВТ. Проводиться за результатами розрахунку їх КТД
і корисна при оцінці ефективності заходів з модернізації ОВТ даного типу.
2. Порівняльна оцінка техніко-економічного рівня 2-х зразків ОВТ.
Проводиться на основі розрахунку коефіцієнта КТЕР та дозволяє оцінити
ефективність заходів з ремонту і продовження ресурсу ОВТ даного типу.
3. Визначення перспектив розвитку та напрямів удосконалення ОВТ
даного класу. Проводиться на основі інтерполяції залежності коефіцієнта КТД
сучасних та перспективних зразків на заданому проміжку часу. Може
використовуватись для:
формування ТТВ до нових перспективних зразків ОВТ;
науково-технічної експертизи актуальності виконання (продовження)
ДКР зі створення нового або модернізованого зразка ОВТ;
науково-технічної експертизи відповідності технічного рівня (тактикотехнічних характеристик) наявних чи запланованих до закупівлі зразків ОВТ
світовому рівню розвитку.
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4. Науково-технічна експертиза закордонних зразків ОВТ, в тому числі
тих, що були у використанні, для включення в ДОЗ з метою закупівлі для
потреб ЗС України чи інших силових структур. Проводиться на основі
визначення коефіцієнта КТЕР для наявних та різних альтернативних варіантів
оновлення ОВТ.
Таким чином, методика комплексної порівняльної оцінки зразків ОВТ
дозволяє вирішити цілий ряд практичних задач, являється досить простою та
доступною для реалізації та може бути використана як в науково-дослідних
установах, так і на підприємствах-розробниках ОВТ.
Сіренко В.Є., к.е.н.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПОГЛИБЛЕННЯ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

Стрімкий перехід до ринкових відносин у вітчизняній економіці
породив на більшості промислових підприємств негативну тенденцію
суттєвого відставання існуючої культури внутрішньогосподарського
керівництва від справжніх потреб організації дослідного і виробничого
процесів в нових економічних умовах.
В силу складної організаційної структури оборонних підприємств,
великого числа різнопланових видів господарської діяльності на них, що є
прямим наслідком специфічних особливостей воєнного виробництва, в першу
чергу, високого рівня наукоємності та технологічності його продукту,
оборонно-промисловий комплекс переживав і продовжує переживати цю
метаморфозу особливо болісно.
Тому проблема озброєння промислового менеджменту сучасними
формами і методами керування, що притаманні ринковому веденню
господарства, в українському ОПК стоїть дуже гостро протягом тривалого
періоду.
Такою найбільш поширеною у світі технологією, що здатна помітно
збагатити
управлінський
арсенал
оборонних
підприємств,
є
внутрішньогосподарське бюджетування.
Бюджетування як спосіб управління промисловим виробництвом в
ринкових умовах, заснований на зіставленні планових і фактичних
матеріальних та фінансових потоків, детальному обліку та оптимізації витрат
з метою гарантованого створення необхідного фізичного або
інтелектуального продукту (ефекту), розроблено досить давно - більше 50
років тому.
Але доцільнішім видається впровадження його сучасної модифікації, в
якій внутрішньогосподарське бюджетування поєднано:
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з використанням системи збалансованих показників BSC1, що дозволяє
безпосередньо інтегрувати довгострокові стратегічні цілі підприємства у в
його повсякденну господарську діяльність (системний підхід);
з філософією загального менеджменту якості TQM2, що розкриває
широкі перспективи для застосування управлінської методології стандартів
ISO.
На відміну від класичного розуміння внутрішньогосподарського
бюджетування, яке має на увазі управління поточною господарською
діяльністю підприємства (тобто досягнення його короткострокових цілей) за
допомогою традиційних показників (як правило, фінансових)3, такий підхід
вимагає більш глибокого осмислення сутності явищ, що відбуваються в
сучасній промисловості.
Основна особливість бюджетування у наш час полягає в делегуванні
відповідальності на місця, прихильності принципу керованої демократії й
колегіальності вироблення управлінських рішень, що реалізується шляхом
безпосереднього залучення більшості персоналу підприємства до її
планування (за допомогою жорстко регламентованих норм і правил) та
здійснення (при наявності обов'язкового зворотного зв'язку у вигляді дієвого
контролю).
Тоді у світлі актуальних ринкових перетворень вітчизняного обороннопромислового комплексу під бюджетуванням в даному випадку розуміється
внутрішньогосподарська управлінська технологія, яка відповідає основним
принципам менеджменту якості й призначена для обґрунтування та
прийняття відповідних рішень, що реалізуються у процесі здійснення
поточної господарської діяльності з урахуванням заданих стратегічних цілей,
шляхом розроблення взаємопов'язаних бюджетів різного ієрархічного рівня
згідно з діючою організаційною структурою підприємства, налагодження та
контролювання їх виконання, своєчасного збору і надання в
регламентованому вигляді достовірної інформації про виникаючі відхилення,
її аналізу та корегування деструктивних факторів з метою повернення роботи
суб’єкта господарювання в нормальний стан, що передбачався.
1

BSC (Balanced scorecard) - система формалізації стратегії розвитку підприємства (у вигляді опису
його стратегічних цілій) та контролю їх досягнення за допомогою так званих ключових показників, які, по
суті, є вимірювачами досяжності цих цілей, а також характеристиками ефективності здійснюваних процесів
та роботи кожного структурного підрозділу та усього суб’єкту господарювання у цілому, будучи при цьому
інструментом не тільки поточного, а й стратегічного управління.
2

TQM (Total quality management) - філософія загального менеджменту якості, яка включає в себе
різні теоретичні принципи та практичні методи, інструменти кількісного та якісного аналізу даних, елементи
економічної теорії та аналізу процесів, що спрямовані на неухильне поліпшення якості. За своєю суттю не є
системою, інструментом або процесом управління, а визначається як методологічний підхід до управління
підприємством за допомогою критеріїв якості.
3

Класична система бюджетування достатньо адоптована і широко застосовується на практиці у всіх
промислово розвинених країнах. При всій її складності впровадження такого засобу управління
господарською діяльністю підприємств не є непереборною перешкодою.
З абсолютно незрозумілих причин бюджетування поки не знайшло належного поширення у
вітчизняній оборонній промисловості.
74

12-13 жовтня 2016 року

"Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні"

У цій системі координат узгодження стратегічних та короткострокових
цілей підприємства пропонується забезпечити наступним чином
(представлено на схемі).
Очевидно, що присутність стратегічних цілей у поточній господарській
діяльності підприємства визначається:
відповідними показниками, які формалізують індикатори успіху
досягнення таких цілей;
стратегічними ініціативами, реалізація яких є необхідними та
достатніми умовами вирішення стратегічних завдань.
Згадані показники переводять розпливчасті середньо- та довготермінові
перспективи4 в площину конкретних цілей та завдань, заходів з їх досягнення
і виконання. Причому, поряд з загальновизнаними фінансовими критеріями
(обсяги виробництва та реалізації продукції, прибуток, рентабельність,
фондовіддача, продуктивність праці тощо), значна частина з них носить
нефінансовий характер і достатньо складно вписується в управлінський облік.
Формалізація стратегічних цілей у вигляді відповідних показників є
творчою і непростою справою. Професійний або непрофесійний підхід до неї
здатний як збагатити існуючу на підприємстві систему управлінського обліку,
так і зробити її непридатною для подальшого використання, якщо в
результаті введення нових показників вона втратить свою логічність та
системність і стане неспроможною об'єктивно виміряти виконання процесів
досягнення заданих цілій.
До стратегічних ініціатив також можна віднести відповідні заходи, які
сприяють посиленню конкурентоспроможності підприємства та його виходу
на якісно новий рівень ефективності5.
Ці ініціативи треба розглядати у якості стандартних функціональних
процесів, що як і усі інші є предметом внутрішньогосподарського
бюджетування. Саме їх інтеграція в поточну господарську діяльність,
вимірювання хода їх здійснення за допомогою вищезазначених показників
при усій своїй складності надає унікальну можливість поєднання
стратегічних та короткострокових цілей підприємства в єдину цілісність.
4

Наприклад:
конкурентна позиція підприємства на ринку, її характеристики;
відношення зі споживачами та ступень їх лояльності;
якість дистриб'юторської або дилерської мережі;
повнота та функціональна спрямованість управлінських процесів, наявних на підприємстві;
рівень інноваційності продукції, що виготовляється;
кваліфікація персоналу з точки зору комп’ютерної грамотності тощо.
5

Наприклад:
освоєння виробництва нових зразків продукції, споживчі якості яких підсилюють конкурентні
переваги підприємства на ринку;
впровадження нових видів технології та засобів виробництва, що значно підвищують продуктивність
праці;
маркетингові новації, що відчутно розширюють для підприємства сектор ринку, де збувається його
продукція, збільшуючи таким чином суму продажів;
використання нових форм і методів організації дослідницького та виробничого процесу, які суттєво
піднімають ефективність роботи тощо.
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Якщо процедури введення стратегічних ініціатив у сукупність процесів, що
спрямовані на досягнення короткострокових цілей, та розширення системи BSC
за рахунок показників, які формалізують стратегічні цілі, здійснені успішно, тоді
далі необхідно виконати:
1)
розроблення на новій нормативній базі управлінського обліку:
бюджетів щодо досягнення короткострокових цілей;
бюджетів стратегічних ініціатив, які до цього часу повинні бути визначені,
нормовані і представлені у відповідності з регламентованими вимогами;
бюджету інвестицій, які, як правило, супроводжують реалізацію
стратегічних ініціатив;
2)
аналіз перспектив їх виконання;
прогноз фінансового стану підприємства за допомогою інструментів
фінансового планування (бюджет доходів і витрат, бюджет руху грошових
коштів, бюджет за балансовим листом). З першого разу позитивний результат
досягається не часто, а бюджетне балансування стратегічних і короткострокових
цілей підприємства неминуче пов'язане з аналізом великої кількості варіантів за
допомогою численних ітерацій до тих пір, поки прийнятне рішення буде
знайдено.
Сенс цих ітерацій полягає в перегляді:
або стратегічних цілей;
або короткострокових цілей;
або способів залучення інвестицій;
або діючої системи показників BSC;
або комбінацій цих факторів.
У момент завершення кожної такої ітерації:
якщо бюджети доходів і витрат, руху грошових коштів, за балансовим
листом виконуються без негативних відхилень, стратегічні та короткострокові
цілі підприємства та відповідні операційні бюджети підлягають затвердженню;
в альтернативному випадку пошук оптимального співвідношення
стратегічних та короткострокових цілей слід продовжувати.
Для здійснення таких розрахунків існує велика кількість програмних
продуктів високого рівня, які дозволяють комп'ютеризувати процеси складання,
консолідації, оптимізації та перевірки різних типів бюджетів (QPR Score Card).
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Що стосується TQM, то система менеджменту якості виступає у даному
випадку
як
засіб
акцентування
кожного
процесу
у
системі
внутрішньогосподарського бюджетування (планування, управлінський облік,
організація та контроль виконання бюджетів, аналіз відхилень, що виникають)
на критеріях якості, тобто специфікує наявні процеси за допомогою відповідних
показників.
Принциповим моментом саме такої побудови системи управління
підприємством є та обставина, що в ній:
система менеджменту якості TQM як би задає зміст процесів, що
здійснюються на підприємстві, за допомогою критеріїв якості;
система внутрішньогосподарського бюджетування безпосередньо формує
дані процеси і виконує роль їх вимірювача шляхом здійснення регламентованих
процедур планування, управлінського обліку, контролю відповідних показників
та аналізу виникаючих відхилень їх фактичних значень від планових;
система показників BSC, будучи першоосновою системи TQM (як засіб
формалізації різноманітних критеріїв якості) і системи внутрішньогосподарського бюджетування (як засіб формалізації цієї технології управління),
інтегрує стратегічні цілі підприємства та його поточні завдання.
Таким чином, шляхом впровадження зазначеної моделі бюджетування в
основному вирішується завдання адаптації внутрішньогосподарської
життєдіяльності оборонних підприємств до умов ринкового економічного
середовища.
Томчук В.В., к.т.н., с.н.с., Копилова З.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК
РІВНЯМ ГОТОВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Сучасні зразки ОВТ є складними технічними системами, що вимагають
для розробки багаторівневої кооперації, значних матеріальних і фінансових
ресурсів, комплексних заходів зниження проектних ризиків.
Світова практика показує, що невдачі й труднощі реалізації науковотехнічної політики щодо розвитку ОВТ багато в чому зумовлені неготовністю
технологій, недосконалістю схем планування й керування процесом
створення перспективних зразків ОВТ, що в більшості випадків приводить до
прийняття рішень, що суперечать раціональним стратегіям довгострокового
розвитку ОВТ і оборонної промисловості. Відповідні структури США і
Європейського Союзу, не чекаючи створення формалізованих економікоматематичних методів вирішення проблеми, намагаються побудувати
організаційну процедуру прийняття рішень, що знижує ризик при плануванні
перспективних планів наукових досліджень.
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Порядок виконання й координація науково-дослідних розробок (НДР)
за кордоном і, у першу чергу, у США базується на аналізі відповідності НДР
рівню готовності технологій:
перший рівень готовності технологій (РГТ-1) є найнижчим РГТ. На
цьому рівні виявляються основні принципи, розгортаються наукові
дослідження з переходу до прикладних досліджень і розробок. Результати
можуть включати "паперові" дослідження з основних властивостей
технологій;
на РГТ-2 формулюються технологічна концепція й/або можливі
застосування. Починається винахідницька діяльність. Оскільки виявлені
фундаментальні принципи, то може бути почате вивчення можливих
практичних застосувань. Відсутні докази або детальні аналізи в підтримку
припущень. Результати поки обмежуються "паперовими" дослідженнями;
на РГТ-3 присутні аналітичні й експериментальні підтвердження по
найважливішим функціональним можливостям і/або характеристикам для
даної концепції. Починаються активні дослідження й розробки. Вони
включають аналітичні дослідження, а також лабораторні дослідження,
спрямовані на фізичні підтвердження аналітичних висновків по окремих
елементах технології. Результати включають компоненти систем, які ще не
інтегровані між собою, або неадекватні реальним виробам;
на РГТ-4 компоненти й/або макети перевірені в лабораторних умовах.
Основні технологічні компоненти інтегровані у лабораторіях з метою
перевірки можливості спільної роботи окремих складових. Даний РГТ є ще
відносно "маловірогідним" у порівнянні з кінцевою системою;
на РГТ-5 компоненти й/або макети перевірені в умовах, близьких до
реальних. Вірогідність "макетної" технології значно зросла. Основні
технологічні
компоненти
інтегровані
з
підходящими
іншими
("підтримуючими") елементами, і технологія може бути випробувана в
реальних умовах, які моделюються;
на РГТ-6 модель або прототип системи/підсистеми продемонстровані в
умовах, близьких до реальних. Модель або прототип системи, більш
просунута в порівнянні з макетами на РГТ 5, випробувана в умовах, близьких
до реальних. Це важливий крок у демонстрації готовності технології;
на РГТ-7 прототип системи пройшов демонстрацію в експлуатаційних
умовах і відповідає планованій штатній системі або близькій до неї;
на РГТ-8 є створена штатна система, характеристики якої визначені у
реальних умовах за допомогою випробувань і демонстрацій. Технологія
перевірена на працездатність у своїй кінцевій формі й в очікуваних умовах
експлуатації. У більшості випадків даний РГТ відповідає закінченню
розробки реальної системи. Результати включають заводські (фірмові)
випробування й оцінки системи в складі кінцевого зразка озброєння й
військової техніки, щоб установити, чи відповідає система встановленим
вимогам;
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на РГТ-9 штатна системи перевірена на відповідність вимогам при
успішному виконанні операцій (завдань). Здійснено фактичне використання
технології в її кінцевій формі й в умовах виконання завдання. Наприклад, в
експлуатаційних (військових) випробуваннях. У більшості випадків це
підтвердження закінчення розробки реальної системи.
Визначення такої відповідності здійснюється на основі експертних
оцінок, як установами - розробниками, так і організаціями-замовниками.
Якщо основним ресурсом для НДР є наукові колективи й
експериментальна база науково-дослідних організацій, то забезпечення
рівень, більш високих ніж РГТ-4 до практичного застосування вимагає
розробки
конструкторської
документації,
організації
досвідченого
виробництва й експлуатації прототипу для демонстрації нових технологій. Ці
етапи науково дослідницьких розробок в обов'язковому порядку вимагають
залучення підприємств промисловості.
Впровадження подібної системи в Україні потрібує єдиного порядку
розробки нових технологій на основі вітчизняних стандартів життєвого циклу
виробів, а також його фінансування при загальному науковому керівництві
життєвим циклом усієї розробки.
Топольницький М.В., к.т.н.
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
МЕТОД ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ ВІД РІЗНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ З УРАХУВАННЯМ УЗГОДЖЕНОСТІ ГІПОТЕЗ

Високий ступінь поінформованості воєнно-політичного керівництва
держави щодо будь-якого кола питань у економічній, політичній, соціальній
та, особливо, у військовій сферах є неодмінною запорукою прийняття ним
адекватних і своєчасних управлінських рішень. З огляду на це, на відповідних
рівнях керівниками приділяється значна увага питанню одержання
достовірних відомостей про обстановку та стан справ в районі
відповідальності. Одним з напрямів щодо одержання таких відомостей є
інтеграція даних, що надходять від різних інформаційних джерел (ІД).
Найпростішим підходом до інтеграції та сумісного оброблення даних
від різних ІД є використання методу, який допускає, що вони мають однакову
природу. У такому разі побудова ефективної моделі для їх об'єднання є
складним завданням. Методи інтеграції, в основі яких лежать статистичні
розрахунки, дають можливість отримати правильні результати лише за умови
наявності достатньо великих вибірок щодо об’єктів інтересу (ОІ). Крім того,
вони неспроможні опрацьовувати суперечливі дані та дані, відносно яких
немає інформації.
Зазначених недоліків позбавлені методи, в основу яких покладений
математичний апарат та положення теорії свідчень Демпстера-Шейфера
(ТСДШ). Проте, у випадку використання класичних положень ТСДШ та
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появи помилки другого роду у сформованому кортежі гіпотез щодо ОІ хоча б
за одним із ІД, в результаті інтеграції зазначена помилка залишиться і буде
прийнято невірне рішення щодо об’єкту.
Для вирішення зазначеного питання запропоновано новий метод
просторової інтеграції даних від різних ІД з урахуванням узгодженості
гіпотез. Особливість методу полягає в тому, що під час інтегрування кортежів
гіпотез, які сформовані різними ІД, розраховується відстань між ними та
будується матриця схожості. На основі зазначеної матриці визначається
коефіцієнт підтримки (узгодженості) гіпотез за кожним ІД. Після цього маси
гіпотез за відповідними ІД коригуються (перемножуються) та комбінуються
за правилом Демпстера (n-1) раз, де n – кількість ІД. Такий підхід дозволяє
уникнути наведеного вище недоліку.
Запропонований метод повністю алгоритмізований та реалізований за
допомогою серверної технології ESRI ARCGIS Server.
Чернега М.А.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ

У зв'язку з великою різноманітністю типів суб'єктів господарювання в
оборонно-промисловій сфері в ракурсі їх галузевої приналежності,
тематичної спрямованості, функціонального призначення, форм власності
ставити
завдання
створення
абсолютно
універсальної
моделі
реструктуризації, яка однаково підходила б кожному оборонному
підприємству, нереально і в взагалі недоцільно.
Навіть при наявності загальних науково-методичних підходів процес
реструктуризації будь-якого оборонного підприємства є предметом творчості
і будується таким чином, щоб втілити в собі усі, навіть найдрібніші нюанси
його господарської поведінки і мотивації в ринкових умовах.
Проте технологія його здійснення повинна бути зрозумілою:
як з теоретичної, так і з практичної точки зору;
як для самих підприємств, так і для їх органів управління.
Тому у якості поглиблення вже розробленого нами науковометодичного апарату реструктуризації пропонується доповнити його зміст
комплексом заходів щодо переходу оборонних підприємств від
функціонально-орієнтованої до процесно-орієнтованої системи управління.
При використанні як першої, так і другої системи, які багато в чому є
альтернативними, необхідно виходити з того, що діяльність підприємства
складається із сукупності таких взаємопов'язаних факторів:
цілей у вигляді очікуваних результатів господарської діяльності
підприємства, які виконують роль індикаторів успіху від її здійснення;
процесів або функцій у вигляді дій, які необхідно виконати для
отримання очікуваних результатів;
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регламентованих правил здійснення цих процесів або функцій у вигляді
відповідних внутрішніх регламентів підприємства, які являють собою
формалізований виклад вимог до процедур виконання даних процесів або
функцій;
різних груп працівників, які здійснюють зазначені процеси або функції
у відповідності з регламентованими правилами, чим забезпечується розподіл
праці на підприємстві та персональної відповідальності за виконання кожного
процесу або функції.
Із аналізу зазначених факторів випливають такі основні відмінності
функціонально- і провесно-орієнтованих систем управління підприємством:
Функціонально-орієнтована
система управління
Відбудована як ієрархія
організаційних ланок, структурних
підрозділів підприємства,
що реалізують певні функції.
Організаційна структура
підприємства первинна, а
система управління ним є лише
логічним продовженням цієї
структури.
Не орієнтована на споживачів
продукції, робіт, послуг.
Споживач залишається за
межами опису підприємства.

Задокументовані регламенти
виконання функцій носять
загальний характер або взагалі
відсутні.
Існуючі регламенти не
утворюють єдину систему
взаємовідносин внаслідок їх
прив'язування лише до посад.
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Процесно-орієнтована
система управління
Відбудована як системна ієрархія
процесів, що спрямовані на виконання
науково-технічної та виробничої місії
підприємства і досягнення позитивних
фінансово-економічних результатів.
Сукупність процесів, що виконуються
підприємством, первинна, а його
організаційна структура є логічним
продовженням цієї системної
ієрархічної сукупності.
Орієнтована на споживачів продукції,
робіт, послуг.
Являє собою сукупність закріплених
за виконавцями процесів, спрямованих
на виробництво доданої вартості та
отримання прибутку, шляхом
задоволення запитів споживачів
продукції, робіт, послуг.
Має місце документований опис
діяльності на всіх рівнях: від науковотехнічної та виробничої місії
підприємства, його основних цілей до
нормативних правил виконання
кожного конкретного процесу.
Усі регламенти є елементами єдиної
системи документознавства та
діловодства підприємства.
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Можлива лише локальна
автоматизація окремих функцій
(бухгалтерський, складський облік,
виробнича диспетчеризація тощо).
Функції економічного аналізу,
фінансового
та виробничого планування тощо
не комп'ютеризовані. Інтеграції
функцій практично не існує,
навіть на рівні документообігу.

Можливість створення єдиної
інформаційної (комп'ютерної) системи
підприємства.
Інтеграція процесів відбувається на
рівні цієї системи.

Зміст та послідовність здійснення заходів з впровадження процесноорієнтованої системи управління підприємство:

ідентифікація усіх господарських процесів підприємства;
вивчення ступеню повноти усієї їх сукупності, необхідності та
достатності кожного з них для забезпечення виконання науково-технічної та
виробничої місії підприємства і досягнення запланованих фінансовоекономічних результатів;
документування процесів, що фактично виявлені, створення їх реальної
моделі з урахуванням доповнення відсутніми, але потрібними процесами, і
скасування непотрібних процесів;
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розробка регламентів виконання кожного процесу і сукупності
показників, що характеризують його зміст, створення їх еталонної моделі з
обов'язковим визначенням усіх однозначних взаємозв'язків між ними, які
також формалізуються сукупністю відповідних показників;
зіставлення фактичної та еталонної моделей;
здійснення оптимізації реальної моделі у відповідності з вимогами
еталонної моделі;
розподіл процесів між групами виконавців, призначення відповідальних
осіб за виконання кожного процесу і формування на цій основі
організаційної структури підприємства та системи контролю за здійсненням
господарської діяльності кожним структурним підрозділом (виконанням
кожного процесу);
створення єдиної інформаційної (комп'ютерної) системи підприємства;
планування, організація, контроль виконання кожного процесу та усієї
їх сукупності (роботи кожного структурного підрозділу та підприємства у
цілому) з метою реалізації науково-технічної та виробничої місії
підприємства і досягнення запланованих фінансово-економічних результатів.
Таким чином, в межах процесно-орієнтованої системи управління:
1)
діяльність підприємства постає як пов'язана система процесів, у
якій для кожного з них документально визначено:
вхід (ресурси, що потрібні для здійснення процесу і отримання
запланованого результату);
виконавці (сукупність працівників, що виконують кожну процедуру, із
яких складається процес) та ступень їх відповідальності;
керівник процесу (особа, що призначена відповідальною за його
реалізацію);
сукупність показників, що дозволяють формалізувати зміст процесу та
забезпечити відповідні механізми контролю його виконання;
регламентований порядок виконання (правила здійснення кожної
процедури з встановленням технологічних вимог, нормативів часу та
матеріальних витрат);
взаємозв’язки з іншими процесами, що виникають у ході реалізації усієї
їх сукупності;
вихід (кінцевий результат здійснення процесу у вигляді виготовленої
продукції, виконаних робіт, наданих послуг);
2)
знаходять своє вирішення найважливіші питання, які недоступні в
рамках функціонально-орієнтованої системи управління, а саме:
документування з подальшою оптимізацією усієї системи процесів, а
також організаційної структури підприємства;
впровадження більш досконалих алгоритмів вимірювання, аналізу та
поліпшення господарської діяльності підприємства, кожного його
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структурного підрозділу і за цей рахунок підвищення обґрунтованості та
швидкості прийняття управлінських рішень при зміні різноманітних умов;
зростання результативності діяльності персоналу та керуючої ланки,
забезпечення спрямованості їх праці на кінцевий результат, фактичні потреби
споживачів виготовленої продукції, здійснених робіт, наданих послуг;
реальне зниження загальних витрат підприємства;
отримання конкурентних переваг у порівнянні з підприємствами, де
система процесно-орієнтованого управління не впроваджена, і на цій основі
збільшення частки ринку, зростання обсягів виробництва та продаж;
збереження та розширення традиційного кола споживачів, можливість
масштабування і клонування найбільш прибуткових видів діяльності з
меншими витратами.
У той же час необхідно висловити певні застереження стосовно
проблем, які дуже часто виникають у процесі практичного впровадження
процесно-орієнтованої системи управління господарською діяльністю
підприємства, наприклад:
1)
оскільки в початковий момент, як правило, відсутній навіть самий
загальний опис досліджуваних процесів, перші спроби їх формалізації
призводять до надмірної фрагментації переважної більшості з них, коли число
процедур, із яких складається процес, що розглядається, значно перевищує
розумну кількість операцій, яка піддається об'єктивному контролю та дієвому
управлінню;
2)
оскільки на початку робіт важко знайти особу, яка досконально
володіє ситуацією на підприємстві в цілому, не завжди зрозуміло:
хто зобов’язаний відповідати за результат кожного конкретного
процесу;
як часто і в яких точках повинна відбуватися передача відповідальності
від керівника завершеного процесу до керівника подальшого процесу
протягом виконання всієї їх сукупності;
3)
нерозуміння істинної суті господарського контролю тягне за
собою недостатність або надлишок закладених в регламенти точок та
моментів здійснення контрольних процедур;
4)
відсутність належної цілісності та повноти інформації про хід
виконання процесів, що збирається, несвоєчасність її надходження
зумовлюють уповільнення прийняття необхідних управлінських рішень і
здатні помітно знизити ефективність управління підприємством тощо.
Це зайвий раз підтверджує, що в ринкових умовах процес
реструктуризації підприємств в кожному конкретному випадку є суто
індивідуальною справою, у якій творчість і кваліфікація менеджерів займають
не останнє місце.
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Чумаченко С.М., д.т.н., с.н.с., Троцько В.В., к.в.н., с.н.с.
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ ЗІ
ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ В ЗОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Більше двох років в Україні продовжується антитерористична операція
на сході. Під час її проведення відбулася велика кількість пожеж в районах
бойових дій, переважно в населених пунктах, обумовлена, витоком горючих
речовин тощо, які відбулися внаслідок ведення бойових дій. Ліквідація цих
пожеж є першочерговим завданням, яке стоїть перед підрозділами ДСНС
України. Однак, умови проведення АТО є такими, що виключають гасіння
пожеж на об’єктах інфраструктури в звичному режимі. Особовий склад
ДСНС України вимушений піддавати подвійному ризику, знаходячись в
районі де ведуться бойові дії та виконуючи небезпечні завдання з ліквідації
пожеж. Сьогодні в Україні законодавчо не визначений порядок взаємодії
підрозділів ДСНС України та Збройних Сил України у випадку виникнення
пожеж на територіях проведення АТО. У зв’язку з цим пропонується порядок
взаємодії підрозділів ДСНС України з підрозділами ЗС України який
передбачає:
спеціальне маркування підрозділів ДСНС України та техніки в зоні
проведення АТО для ідентифікації в денних та нічних умовах;
виділення координаторів із представників ДСНС України та ЗС України
з метою налагодження ефективної взаємодії під час проведення гасіння
пожеж та обладнання їх відповідними засобами зв’язку та сигналізування;
розроблення порядку допуску особового складу ДСНС після
припинення бойових дій на територію яка піддавалася обстрілу з метою
гасіння пожеж, що виникають;
визначити порядок інформування підрозділів АТО про наявність
об’єктів критичної інфраструктури які знаходяться на території ведення
бойових дій та наслідків, які можуть виникнути після їх руйнування або
пошкодження;
картографування небезпечних ділянок і територій та обмін інформацією
про пошкодження техногенно-небезпечних об’єктів на територіях ведення
бойових дій;
порядок залучення підрозділів ДСНС до проведення рятувальних
операцій на пошкоджених об’єктах в районах ведення бойових дій.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

СЕКЦІЯ 1

Васьківський М.І., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Сухопутні війська (СВ) за своєю роллю і значенням є ключовим видом
Збройних Сил України (ЗС України) у забезпеченні воєнної безпеки нашої
держави в сучасних умовах. Давній постулат про те, що своєю можна вважати
лише ту територію, яку контролює свій солдат, нагально підтверджений
досвідом проведення АТО, зокрема яскравим прикладом є оборона
донецького аеропорту.
Стосовно тематики нинішньої конференції актуальність розвитку
озброєння та військової техніки (ОВТ) СВ коротко можна виразити іншим
постулатом – без сучасного озброєння збройні сили перетворюються просто в
силу. Виходячи з сказаного і не принижуючи роль людського (а точніше
кадрового і професійного) фактору в збройній боротьбі, нагальною потребою
Сухопутних військ ЗС України на сучасному етапі є підтримання бойової
готовності ОВТ. Наявне ОВТ СВ у цілому дозволяє вирішувати поставлені
перед ними завдання стримування розвитку збройної агресії. Однак не всі
проблеми вирішені, принаймні їх можна глобально звести до трьох основних:
- однією з них є технічна оснащеність СВ ЗС України застарілими
зразками. Хоча ступінь укомплектованості військ основними видами ОВТ в
цілому задовольняє потребу АТО, однак нарощування темпів розгортання
стратегічних резервів обмежене. При цьому частка сучасної зброї вкрай
низька (не більше 5%), а основу парку бойових машин у цей час становлять
зразки зі значними строками експлуатації;
- негативним фактором є розбалансованість системи озброєння СВ, що
виражається в недостатній ефективності засобів бойового й технічного
забезпечення (у першу чергу - засобів розвідки) і невисокого ступеня
автоматизації управління військами (особливо в тактичній ланці) і зброєю, що
у свою чергу веде до обмеженого використання потенціалу засобів ураження;
- на досить низькому рівні, незважаючи на досягнуту інтенсивність,
залишається якість бойової підготовки з'єднань і частин, що насамперед
пов'язане не стільки із труднощами матеріально-технічного забезпечення, як з
відсутністю необхідної кількості сучасних тренажерних комплексів і
новітнього полігонного обладнання.
Аналіз якісного стану ОВТ свідчить, що близько 95 % від загальної
кількості зразків знаходяться в експлуатації понад 25 років, а внаслідок
систематичного недофінансування ЗС України на протязі останніх 20 років
система її планово-попереджувального обслуговування в військах фактично
не працювала.
Незважаючи на наявність мережі ремонтних підприємств підтримка
ОВТ СВ у боєздатному стані шляхом проведення повноцінного капітального
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ремонту стає з кожним роком більш проблемним питанням з причини
відсутності ремонтного фонду, для якого до того ж характерне старіння
полімерних матеріалів, радіоелектронних елементів систем управління
вогнем, погіршенням властивостей оптичних та
оптико-електронних
приладів, відсутність гумотехнічних виробів, тощо. Зважаючи на те, що
частина основних систем в ході виконання зразками бойових задач в зоні
АТО вичерпує ресурс, а характеристики решти починають виходити за рамки
технічних вимог, показники надійності наявного ОВТ мають тенденцію до
падіння.
1. Основні проблемні питання щодо бронетанкового озброєння та
техніки (БТОТ).
Незважаючи на те, що згідно короткострокових планів розвитку БТОТ
здійснюється або передбачена закупівля нових зразків (бронетранспортери
БТР-3ДА і БТР-4Е, тактична бойова колісна машина «Дозор») та проведення
модернізації бойової машини піхоти БМП-1, в той же час проблемними
залишаються такі заходи як завершення освоєння виробництва танка БМ
«Оплот», а також відкриття робіт з модернізації танків Т-64 і Т-72 під сучасні
вимоги, бойової розвідувальної машини БРМ-1К, бойової машини піхоти
БМП-2, бойових машин десанту БМД-1, БМД-2.
Основними проблемами розробки та виробництва сучасного БТОТ
залишаються відсутність:
завершених технологій щодо виробництва тепловізійних приладів;
малотоннажного виробництва броньових матеріалів для протикульного
захисту, у тому числі високолегованих сталей та керамічних матеріалів;
завершених технологій щодо виробництва окремих важливих складових
(двигунів, елементів трансмісії та ходової частини, кулестійких шин
підвищеної вантажності, твердосплавних осердь для бронебійних
підкаліберних снарядів, тощо).
Можливими шляхами вирішення зазначених проблемних питань є
створення вітчизняних технологій, необхідних для розвитку БТОТ або
закупівля необхідних матеріалів, а також широка міжнародна кооперація
щодо питань виробництва зразків та їх складових.
2. Основними проблемами розробки та виробництва ракетного ОВТ є:
затягування розробки технологій виробництва твердих ракетних палив
(їх компонентів);
відсутність завершених технологій щодо виробництва спеціальних
високотехнологічних
матеріалів,
малотоннажного
виробництва
високоенергетичних бризантних вибухових речовин;
відсутність власної державної системи супутникової навігації;
відсутність вітчизняного полігонного вимірювально-випробувального
комплексу ракетного озброєння.
Можливими шляхами вирішення зазначених проблемних питань є:
гарантоване фінансування заходів державних програм розвитку ОВТ як
щодо створення зразків ОВТ, так і підготовки їх виробництва;
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створення вітчизняних технологій, необхідних для розвитку ракетного
озброєння;
закупівля необхідних технологій та матеріалів та створення широкої
міжнародної кооперації щодо питань виробництва ОВТ та їх складових.
3. Основними проблемами розробки та модернізації артилерійського
ОВТ залишаються:
відсутність комплексного підходу до проведення модернізації та
розробки артилерійських систем та засобів артилерійської розвідки і
управління, що ускладнює використання результатів однієї ДКР для
проведення інших. Зокрема набутки отримані при розробці комплексу
автоматизованого
управління
артилерійських
підрозділів
повинні
впроваджуватися при модернізації існуючих зразків;
відсутність розробленого уніфікованого базового шасі для самохідної
артилерії;
наявність на озброєнні великої номенклатури артилерійських систем,
які потребують модернізації та обмеженість при цьому виробничого
потенціалу ОПК України (створення стволів, боєприпасів тощо).
Можливими шляхами вирішення зазначених проблемних питань є:
найскоріше закінчення ДКР, на базі яких буде проводитися подальша
модернізація артилерійських систем;
створення технологій виробництва стволів і боєприпасів.
4. Основні проблеми розробки артилерійських боєприпасів.
При відносному збереженні укомплектованості всієї номенклатури
артилерійських боєприпасів наростаючою проблемою залишається
вичерпування термінів їх технічної придатності, що в найближчому
майбутньому призведе до необхідності одночасного тотального оновлення
всіх запасів боєприпасів.
За попередніми оцінками можливості підприємств промисловості щодо
виробництва артилерійських пострілів на сьогоднішній день вкрай обмежені і
складають величини порядку декількох тисяч пострілів на рік, а потреба у
закупівлі, зважаючи на значні витрати при проведенні АТО, може складати
сотні тисяч одиниць, тому оновлення необхідної кількості боєприпасів буде
тривати неприпустимо великий час. В зв’язку з цим доцільно терміново на
загальнодержавному рівні вирішувати питання створення малотоннажних
виробництв піроксилінових та балістичних порохів, вибухових речовин,
підшивачів та гільз. Доцільно піднімати питання щодо обов’язкового
використання комплектуючих складових частин пострілів (капсульних
втулок, метальних зарядів, підривників), які будуть розроблені в рамках
поточних розробок, для відновлення ресурсу існуючих боєприпасів.
Окремими питаннями на середньо та довготривалу перспективу слід
розглядати питання вибору єдиних калібрів (зокрема в частині переходу на
стандарти НАТО), створення нових типів боєприпасів – термобаричних,
шрапнельних, електромагнітної дії, тощо
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Для подальшої реалізації заходів з розробки нових, модернізації
існуючих боєприпасів та продовження їх ресурсу доцільно розробити
концепцію розвитку боєприпасної галузі оборонно-промислового комплексу
України, для чого в першу чергу необхідно провести заходи з:
визначення потреби за типами, номенклатурою і кількістю боєприпасів,
які будуть потрібні на найближчі 10 – 15 років з урахуванням наявного і
перспективного ракетного і артилерійського озброєння;
визначення типажу і кількості наявних боєприпасів, які можна
відремонтувати (відновити), продовжити ресурс та модернізувати;
визначення можливостей з розробки самостійно або в кооперації
необхідної номенклатури та кількості боєприпасів.
5. Військова автомобільна техніка (ВАТ).
Аналіз технічного стану автомобільної техніки характеризується
швидкими темпами скорочення ресурсу технічної придатності. У переважної
більшості зразків автомобільної техніки вже закінчився ресурс за термінами
експлуатації або закінчиться на межі 2020 року.
На цей час потреба ЗС Україні у зразках ВАТ вантажопідйомністю від
6 до 12 тон задовольняється за рахунок машин сімейство КрАЗ, яке
динамічно поширюється. Залишається невирішеним питання щодо заміни
ВАТ з числа застарілих марок автомобілів ГАЗ-66 та ЗІЛ-131 вантажністю 2
та 3,5 тонни відповідно. Також для масового використання вкрай актуальна
розробка легкого багатоцільового автомобіля колісної формули 4х4
вантажопідйомністю 0,75–1,5 тон для заміни автомобілів типу УАЗ, які
широко використовуються в усіх видах та родах військ для перевезення
особового складу, дрібних вантажів та для монтування озброєння.
Крім того, враховуючи світові тенденції застосування захищеної ВАТ у
сучасних умовах збройної боротьби, для розвитку автомобільної техніки
характерне збільшення розробок легкоброньованих машин з підвищеним
протикульним та протимінним захистом, які переважно використовуються
для вогневої підтримки дій тактичних мобільних груп, виконання
спеціальних, розвідувальних, пошуково-рятувальних задач, бойового
патрулювання в умовах активного використання протитанкових засобів
ближнього бою та високого ступеня мінної небезпеки.
Зважаючи на наведене для СВ ЗС України найбільш гострою
залишається потреба в таких зразках автомобільної техніки:
легковий
армійський
багатоцільовий
автомобіль
підвищеної
прохідності типу «джип» вантажопідйомністю 1,5 т;
сімейство автомобілів підвищеної прохідності вантажопідйомністю до 3
т;
спеціальна розвідувальна машина для спеціальних підрозділів.
6. Вирішення широкого кола наведених проблемних питань для
розвитку ОВТ СВ потребує застосування комплексного, системного підходу
при проектуванні й створенні зразків нового покоління. Зокрема це означає,
що варто розробляти не просто окремі, нехай досить ефективні, зразки зброї
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або техніки, а створювати функціонально гармонійну систему озброєння, яка
буде включати поряд із засобами ураження відповідні засоби бойового,
технічного та тилового забезпечення для ефективного виконання задач
розвідки, зв'язку, автоматизованого управління, маскування, радіоелектронної
та інформаційної протидії, комплексного захисту, у тому навчання за рахунок
тренажерних комплексів.
Відповідно до системного підходу та з урахуванням реально складних
можливостей визначені наступні основні принципи розвитку ОВТ
Сухопутних військ ЗС України:
збалансованість потенційних можливостей бойових засобів ураження та
засобів забезпечення, розвідки, управління, захисту;
забезпечення застосування високоточної (високоінтелектуальної) зброї
у всіх основних підсистемах системи озброєння Сухопутних військ;
створення інтегрованих систем і засобів розвідки, управління і зв'язку,
навігаційно-часового й іншого видів забезпечення з метою організації
оперативної взаємодії різнорідних угруповань військ (сил);
реалізація принципу відкритої архітектури; інформаційна й технічна
сумісність окремих зразків у системі озброєння з метою підвищення
ефективності їхньої взаємодії в ході спільного застосування;
комплексність оснащення (переоснащення) військових формувань
модернізованими й новими зразками ОВТ із метою створення цільних
бойових систем на базі конкретних частин і з'єднань;
створення роботизованих, малогабаритних і надмалих засобів збройної
боротьби на основі мікромініатюризації й нанотехнологій, особливо для
рішення завдань розвідки й бойового управління;
підвищення захищеності ОВТ, у тому числі за рахунок використання
багатофункціональних радіопоглинаючих і радіорозсіюючих маскувальних
матеріалів і покриттів, екранування від радіаційного, пучкового, теплового
впливу, що забезпечують ефективний захист від високоточної зброї та
технічних засобів розвідки в різних діапазонах;
підвищення бойових можливостей особового складу завдяки створенню
базового комплекту бойового екіпірування як єдиного комплексу
взаємопов'язаних функціональних підсистем (ураження, управління, захисту,
життєзабезпечення й енергозабезпечення).
Керуючись даними засадами, пріоритетами й комплексним підходом,
передбачається створювати й удосконалювати ОВТ всіх родів військ СВ. Так,
якісні параметри ракетно-артилерійського озброєння будуть підвищуватися за
рахунок створення нових і комплексування існуючих засобів розвідки,
управління вогнем, ураження й всебічного забезпечення на основі новітніх
(модернізованих) засобів автоматизації, що дозволить закласти технічні
основи розвідувально-вогневої системи. Удосконалювання бронетанкового
озброєння й техніки йде по шляху пошуку нових компонувальних рішень,
автоматизації процесів управління вогнем, захистом (у т.ч. протимінним),
рухом, впровадження в конструкцію зразків елементів штучного інтелекту.
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Для якісного підвищення рівня й ефективності бойової підготовки
військ передбачається завершити розробку, створення й здійснення поставки
у війська сучасних тренажерних комплексів і полігонного обладнання.
Таким чином, розвиток системи озброєння СВ по шляху її
збалансованості й комплексного підходу дозволить істотно підвищити бойові
можливості з'єднань і частин СВ і забезпечити успішне виконання ними
бойових завдань у сучасних війнах і збройних конфліктах.
Васьківський М.І., д.т.н., професор,
Гуляєв А.В., к.т.н., с.н.с., Каніщев В.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОТИКУЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ
ЛЕГКОБРОНЬОВАНИХ МАШИН

Досвід військових конфліктів останніх десятиріч, у тому числі
Антитерористичної операції на сході України, свідчить, що легкоброньовані
машини (ЛБМ) продовжують відігравати важливу роль у рішенні широкого
спектру бойових завдань, які покладаються на підрозділи сухопутних і
спеціальних військ.
Значення показників бойових властивостей зразків ЛБМ та рівень їх
захищеності повинні відповідати умовам їх бойового застосування.
Зміни умов бойового застосування ЛБМ викликані різким підвищенням
бронебійної здатності засобів їх ураження, зміні законів розподілення
влучення за кутами обстрілу.
Ефективність використання ЛБМ в сучасних умовах ведення бойових
дій суттєво залежить від рівня їх протикульної стійкості від існуючих та
перспективних засобів ураження.
Розроблення ефективних захисних матеріалів в Україні на сьогоднішній
день потребує проведення теоретичних і прикладних наукових досліджень,
пошуку нових підходів до ідеології побудови елементів систем захисту,
розроблення нових методів та технологій їх створення.
Ефективність підвищення рівня протикульного захисту залежить від
вирішення протиріч у практиці – між неможливістю забезпечення захисту
зразків легкоброньованої техніки, що знаходиться на озброєнні Збройних Сил
України, за допомогою існуючої протикульної броні в заданих масовогабаритних обмеженнях з одного боку, і необхідністю підвищення рівня
захищеності від сучасних засобів ураження.
Одним із шляхів вирішення завдання підвищення протикульної
стійкості існуючих ЛБМ може бути встановлення елементів додаткового
захисту ЛБМ.
Як показує досвід встановлення та застосування додаткового захисту,
одночасно з високими показниками бойових властивостей в зразках ЛБМ, які
і без того обмежені за масою, призводить до виникнення проблем, до яких
відносяться: збільшення габаритних розмірів і бойової маси об’єкта, велика
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вартість, досягнення заданого рівня захисту для великих проекцій; велика
трудомісткість робіт при відновленні. В умовах обмежених економічних
можливостей держави це неодмінно призводить до невиправданих витрат.
З різноманіття існуючих та вивчених варіантів пасивного додаткового
захисту для дослідження було вибрано варіант протикульної перешкоди у
вигляді сталевих перфорованих пластин.
Дослідження існуючих конструкцій, способів і методів розроблення,
виготовлення перфорованих сталевих протикульних перешкод дозволяють
стверджувати, що встановлення такого роду елементів додаткового захисту
на ЛБМ збільшує масово-габаритні характеристики зразків і таким чином
зменшує їх тактико-технічні характеристики, але при цьому суттєво
збільшується ефективність протикульного захисту.
Результати проведених випробувань показали, що варіант додаткового
протикульного захисту існуючих зразків ЛБМ у вигляді сталевих
перфорованих пластин значно підвищує захист екіпажу та машини в цілому
від боєприпасів стрілецького озброєння калібру до 12,7 мм.
Бісик С.П., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО ВИПРОБУВАНЬ ПРОТИМІННОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ
БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН

Внаслідок проведення антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей чітко сформувався один із важливих
напрямів забезпечення захищеності бойових броньованих машин (ББМ) –
протимінний захист. Ведення незаконними збройними формуваннями
активної диверсійної діяльності призводить до зростання кількості втрат
особового складу та ББМ внаслідок підриву на саморобних вибухових
пристроях та протитанкових мінах.
Забезпечення достатнього рівня протимінного захисту вітчизняних ББМ
можливе за рахунок комплексного підходу до вирішення проблеми. Що
полягає у проведенні ряду наукових досліджень для забезпечення
використання перевірених конструкторських рішень при проектуванні та
розробленні ББМ. Завершенням розроблення зразка ББМ умовно можна
вважати проведення випробувань його протимінної стійкості.
Для якісного проведення таких досліджень необхідно забезпечити
виконання таких етапів:
створення підрозділу (лабораторії), на які будуть покладенні функції
дослідження, науково-технічного супроводження розроблення ББМ (в частині
забезпечення протимінної стійкості) та оцінки протимінної стійкості зразків
ББМ. Створення такого підрозділу доцільне у поєднанні з установами
Національної академії наук України;
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придбання необхідного обладнанням для проведення досліджень
протимінної стійкості та проведення натурних випробувань вітчизняних
зразків відповідно до вимог STANAG-4569;
розроблення комплексної методики дослідження та оцінки протимінної
стійкості зразків ББМ. На початковому етапі це є адаптація методики до
вимог STANAG-4569 з наступним наближенням її до повного виконання
вимог STANAG-4569;
формування комплексної системи медико-технічних вимог до ББМ, в
частині забезпечення протимінної стійкості;
придбання програмного забезпечення для проведення інженерних
розрахунків та аналізу результатів досліджень протимінної стійкості ББМ;
акредитація підрозділу (лабораторії), на можливість проведення виду
діяльності, а саме на проведення натурних випробувань з оцінки протимінної
стійкості ББМ. В перспективі можлива акредитація цього підрозділу
(лабораторії) за європейськими стандартами якості з можливістю проводити
подібні дослідження зразків ББМ розроблених для НАТО.
Забезпечення виконання комплексу цих заходів дасть можливість
створити вітчизняний заділ в області забезпечення протимінного захисту
ББМ та сприяти вирішенню проблеми підвищення рівня протимінної
стійкості ББМ, що виконують бойові завдання з зоні проведення
антитерористичної операції.
Бугера М.Г.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ВИКОРИСТАННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ
РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

На початкових етапах життєвого циклу складних технічних систем
(СТС), до яких відносяться складні технічні об’єкти, значною мірою присутня
об’єктивна та суб’єктивна невизначеність у прийнятті рішень щодо
параметрів перспективних зразків СТС. Необхідність адаптації СТС до змін у
навколишньому середовищі, а також прогнозування майбутньої динаміки їх
внутрішнього стану зумовлюють проектування систем із можливістю
забезпечення нових функцій, зміни технології та структури. Досягти бажаного
результату на початкових етапах життєвого циклу СТС, враховуючи сучасний
стан знань, неможливо і невизначеність частково долають застосовуючи
методи 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
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оптимальних
параметрів
СТС
пропонується
використати
метод
морфологічного аналізу.
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 адаптацію СТС до змін у навколишньому середовищі.
Основними етапами методичного підходу з використанням методу
морфологічного аналізу при прогнозуванні розвитку СТС слід вважати:
формулювання завдання і визначення сукупності СТС
(класифікація засобів за типовими принципами дії чи конструктивними
ознаками), необхідних для виконання заданих функцій;
- визначення морфологічних ознак СТС (істотних елементів, що
визначають його основні функції та зміна в яких призводить до створення
нового виду СТС) ;
розроблення морфологічної моделі (у вигляді згорнутої та
розгорнутої матриць), для кожної морфологічної ознаки визначаються всі
можливі альтернативні варіанти їх реалізації;
визначення критерію оцінки ефективності різних варіантів
реалізації обраних характеристичних параметрів СТС;
синтез можливих комбінацій станів обраних характеристичних
параметрів, що визначають структуру реалізації СТС, шляхом вибору одного
елемента з кожного рядка морфологічної матриці та їх сполучення;
виявлення та усунення комбінацій характеристичних параметрів,
які не описані в патентних документах та технічній літературі;
оцінка ефективності нових комбінацій характеристичних
параметрів (провести порівняння) та відбір тих, що в подальшому доцільно
розробляти.
Зазначений методичний підхід дозволяє виявити: основні функції,
можливі альтернативні варіанти їх реалізації, оцінити ефективність різних
варіантів, здійснити синтез можливих характеристичних параметрів СТС.
Таким чином, для отримання науково обґрунтованих параметрів СТС на
початкових етапах життєвого циклу доцільно застосувати метод
морфологічного аналізу, який дозволяє усунути об’єктивну та суб’єктивну
невизначеність у прийнятті рішень щодо параметрів перспективних зразків
СТС, а також дозволяє спрогнозувати напрями подальшого розвитку СТС.
Бударецький Ю.І., к.т.н., с.н.с., Щавінський Ю.В.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ДЛЯ
ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЙ КОМАНДИРІВ ПІДРОЗДІЛІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І
АРТИЛЕРІЇ В СУЧАСНОМУ БОЮ

Прийняття на озброєння нових засобів збройної боротьби, ріст
технічної оснащеності військ, розвиток способів сучасних бойових дій
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роблять завдання боротьби за виграш часу головною вимогою сьогодення.
Разом з тим, об’єм потоку інформації, до якої командири і штаби в сучасних
умовах мають доступ і яку потрібно усвідомити для прийняття рішення в
бою, динамічна зміна обстановки потребують великої затрати часу. Від
повноти, швидкості і якості обробки інформації та аналізу обстановки
залежить успіх сучасного бою. Швидкість та якість оброки такої кількості
інформації знаходяться в протилежній залежності від її об’єму. При цьому
швидкість прийняття рішення командиром не повинна впливати на його
правильність у відповідності до поставленого бойового завдання в конкретній
бойовій обстановці, що склалася.
В цих умовах всебічне удосконалення методів і засобів управління
підрозділами є одним з найважливіших завдань. Нові вимоги не дозволяють
обмежуватися тільки старими формами і методами роботи, навіть якщо вони
добре себе зарекомендували в минулому, а вимагають постійного
удосконалення форм і методів роботи командирів і штабів усіх рангів.
Зростаюча динамічність бойових дій, їх нетиповість потребують від
командирів і штабів високої оперативності і гнучкості управління. Важливу
роль в цих умовах відіграє автоматизація процесів управління підрозділами і
вогнем. Застосування автоматизованих систем управління, комплексів засобів
автоматизації (КЗА) вимагає, в свою чергу, професійних практичних навичок
їх використання в бою, значного підвищення військово-технічної культури.
Прийняття рішення – найбільш складний процес в роботі командира.
Саме тому успіх приходить до тих, хто здатен приймати правильні рішення,
щоб безпомилково діяти. Для цього потрібно знати, як із багатьох можливих
варіантів дій обрати й провести в життя єдиний найкращий варіант. Для
більшості управлінських проблем існують тисячі (безліч) рішень, більшість із
яких непридатні. Обов’язок командира – відкинути погані, але й після цього
залишаються десятки й сотні гарних рішень, які будемо називати
підмножиною гарних рішень, що підлягає оптимізації.
Враховуючи застосування різних родів військ у загальновійськовому
бою, це процес колективний і відповідальний. Крім того, беручи до уваги
значну долю артилерії у вогневому ураження противника (до 80 - 90%),
багато залежить від правильного застосування артилерійських підрозділів, від
ефективної організації роботи артилерійського командира.
До основних тактичних розрахунків, які необхідно здійснити
командиру артилерійського підрозділу відносяться: розрахунки бойових
можливостей та доповіді загальновійськовому командиру найбільш
доцільного варіанту застосування артилерії в бою, розрахунки ефективності
вогневого ураження, розрахунки при плануванні вогню, маневру та
всебічного забезпечення, розрахунки при плануванні маршу. В таких умовах
важко прийняти правильне, ефективне рішення, що повинно відповідати меті
бою, мінімізувати витрати ресурсів і обсяг негативних наслідків,
максимізувати кінцевий результат.
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Досвід проведення антитерористичної операції показує, що однією із
важливих проблем функціонування вітчизняних підрозділів і частин ракетних
військ і артилерії (РВіА) при виконанні ними бойових завдань є низький
коефіцієнт застосування КЗА та повна відсутність автоматизованої системи
управління підрозділами і вогнем (АСУПВ) як в тактичній так і в оперативній
ланці. Ще більшою проблемою є інтеграція навіть малої кількості КЗА в
загальну систему управління боєм.
Аналіз досвіду застосування АСУПВ передових у військовому
відношенні країн світу в локальних війнах та військових конфліктах говорить
про важливість вирішення таких проблем. Наприклад, на думку зарубіжних
військових фахівців, введення системи управління «AFATDS» рівноцінно
заміні 2500 артилерійських систем М109А6.
Великий об’єм необхідних розрахунків та обмаль часу на їх проведення
для випередження противника, потреба в точності таких розрахунків висуває
на передній план застосування математичних науково обґрунтованих методів,
одним з яких може бути система підтримки прийняття рішень (СППР; англ.
Decision Support System, DSS) - комп'ютеризована система, яка шляхом збору
та аналізу великої кількості інформації може впливати на процес прийняття
управлінських рішень. Сучасні системи підтримки прийняття рішень виникли
у результаті злиття управлінських інформаційних систем і систем управління
базами даних, як системи, що максимально пристосовані до розв'язування
задач управлінської діяльності.
Вказані особливості лягли в основу АСУПВ тактичної ланки, що в
рамках наукових досліджень розробляється в НАСВ. Розроблені алгоритми і
програми роботи автоматизованих робочих місць командирів артилерійських
підрозділів від окремої гармати до бригади. Їх відпрацювання відбувалося в
навчальних класах 26 артилерійської бригади. Отримані результати
експериментальних досліджень дають підставу для створення вітчизняної
АСУПВ тактичної ланки з залученням кооперації вітчизняних підприємств,
що розробляють сучасні засоби навігації та топогеодезичної прив’язки
вогневих і стартових позицій РВіА, автоматизовані засоби артилерійської
розвідки, метеорологічної і балістичної підготовки стрільби.
Результатом подальших досліджень є комплексування роботи цих
засобів в рамках АСУПВ, що розробляється.
Будяну Р.Г., к.т.н., с.н.с.,
Казан П.І., к.військ.н., Заболотнюк В.І.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
ПОГЛЯДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ВАЖКОЇ БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ
ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Світова практика
показує, що в останні десятиріччя розвиток
звичайних засобів збройної боротьби вийшов на якісно новий рівень. У цих
умовах реальні перспективи вирішення бойових завдань та виживання
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особового складу на полі бою без сучасної новітньої техніки та озброєння є
надзвичайно ускладненими.
Аналіз бойового використання легких бойових броньованих машин
(ББМ) в останніх воєнних конфліктах свідчить про певну невідповідність їх
можливостей щодо вирішення завдань, які на них покладаються. Зокрема,
наявні на озброєння ЗС України БМП-1 (БМП-2), а також усі модифікації БТР
мають незадовільні показники захищеності як від мінних засобів, так і від
стрілецької зброї, не говорячи про протитанкові системи.
Ці обставини призводять до того, що в більшості випадків особовий
склад десанту пересувається не всередині машини, а на ній. Вимушений
ризик більш ніж виправданий, оскільки своєчасна й правильна оцінка
обстановки на полі бою дозволяє оперативно реагувати на зміни, забезпечує
швидке спішування та розосередження, менший ризик для екіпажу та десанту
в разі підриву на міні чи фугасі. Проте, ситуація, що склалася, свідчить про
те, що наявні БМП та БТР не виконують покладених на них завдань у
повному обсязі, а їх модернізація щодо підвищення рівня захищеності є
досить проблематичною або неможливою.
Одним із шляхів підвищення рівня захищеності ББМ до вимог
сьогодення є розроблення важкої БМП на танковій базі (за умови
використання надлишкових корпусів основного танку). При цьому, кінцева
вартість такої ББМ, у порівнянні з новою, буде суттєво меншою. Наприклад,
вартість розробленого зразка важкої БМП-64 на базі танка Т-64 у порівнянні з
новими БТР-3Е та БТР-4Е1 є меншою у 16-20 разів!
Окрім порівняно низької вартості такого зразка, це рішення дозволяє
уніфікувати важку БМП з танком за більшістю вузлів і систем, а також у
стислі терміни оснастити війська потрібною кількістю машин. Висока ступінь
уніфікації дозволяє спростити й полегшити як процес підготовки екіпажів та
проведення технічного обслуговування і ремонту, так і суттєво мінімізувати
обсяги матеріально-технічного забезпечення (передусім за рахунок
зменшення номенклатури запасних частин і матеріалів, відповідних марок і
сортів пально-мастильних матеріалів, технічних рідин тощо).
Світова практика показує, що на базі основного бойового танка можна
створити та ефективно використовувати важку БМП, а на її шасі різноманітні
допоміжні машини для потреб сухопутних військ. Багато таких машин вже
розроблені й прийняті на озброєння армій багатьох країн світу.
З тактичної точки зору, потреба в потужній бронетанковій компоненті
для підрозділів сухопутних військ ЗС України на даному етапі цілком
очевидна. Подолання оборони противника, яка зазвичай насичена як
протитанковими, так і протипіхотними засобами без ударної важкої
бронетанкової техніки стає практично неможливим, що засвідчено досвідом
АТО на Сході нашої країни.
Таким чином, для збільшення бойових можливостей механізованих і
танкових підрозділів під час їх спільних дій у єдиному бойовому порядку
доцільно мати БМП, котра має рівень захищеності ідентичний танку.
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Надзвичайно важливим є збереження і решти показників бойових
властивостей.
Щодо місця та кількості перспективних важких БМП в організаційноштатній структурі підрозділів та частин Сухопутних військ ЗС України. На
підставі аналізу форм і способів застосування механізованих і танкових
підрозділів (у тому числі за досвідом АТО), пропонується включення по
одній роті на важких БМП до складу механізованих батальйонів як танкових,
так і механізованих військових частин.
Таким чином, створення важкої БМП для потреб ЗС України (у
порівнянні з виготовленням нових легких ББМ) дозволить, при значно
менших витратах та можливістю ВПК у порівняно короткі строки налагодити
виробництво та постачання достатньої кількості готової продукції у війська,
забезпечити здатність виконувати спільні завдання разом із танками і створює
нові перспективи розвитку тактики застосування та організаційно-штатної
структури підрозділів механізованих і танкових військ.
Ванкевич П.І., д.т.н., доцент, Черненко А.Д.,
Іваник Є.Г., к.ф.-м.н., с.н.с., Салата І.З., к.е.н., с.н.с.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного

Чернозубенко О.В.

Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ,
ІНТЕГРОВАНИХ В БОЙОВЕ ЕКІПІРУВАННЯ, ЗАСНОВАНИХ НА ТЕХНОЛОГІЯХ
ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ

Проведення спеціальних завдань силами спеціального призначення
вимагає ретельної всебічної підготовки, особливо що стосується бойового
оснащення та екіпірування. Виконання різного роду бойових задач часто
припадає на нічний час, розраховуючи на часткову скритність. Однією з
основних небезпек для особового складу є протидія супротивником
залученням снайперів. Тактична поведінка снайпера залежить від
особливостей виконуваних ним завдань; але зазвичай він спеціалізується на
виборі «цілі», яка має бути повністю уражена з цілковитою гарантією. В
нічний час для особового складу така бойова одиниця супротивника є
особливо небезпечною ще й тому, що за професійними характеристиками,
вона може бути скритною, але перебувати на достатньо близькій відстані, що
значно підвищує ризик ураження «цілі». Тому актуальною є проблема
підвищення безпеки особового складу шляхом розроблення спеціального
елементу бойового оснащення у вигляді шолома, який здатний сигналізувати
про небезпеки з боку супротивника, тобто завчасне попередження бійця про
те, що він потрапив у приціл снайпера. Це можна досягнути шляхом
застосування нових видів матеріалів для бойового екіпірування з
інтегрованими волоконно-оптичними системами попередження про
небезпеку.
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На даний час існує низка високоефективних розробок прицілів нічного
бачення. Для прицілів нічного бачення характерна висока ступінь
функціональності в сполученні з високою надійністю; вони практично
безвідмовно працюють в екстремальних умовах. Ввімкнення інфрачервоного
підсвічування прицілу відбувається короткочасно. Діаметр об`єктивів таких
прицілів становить 50–60 мм, що дає велику світлосилу. Діапазон наведення
фокусу таких прицілів складає приблизно 50– 700 м, причому на
максимальній дистанції можливе виявлення «цілі» розміром 0,5 м. При
комплектації прицілу додатковою лінзою (насадкою) дальність дії
збільшується в 2-3 рази.
Актуальною проблемою сьогодення є удосконалення бойового
екіпірування за рахунок включення структурних елементів, побудованих на
основі систем активного захисту. Це можливо здійснити інтегруванням
чутливих елементів інформаційних систем попередження про небезпеку в
бойове екіпірування. Інтегровані волоконно-оптичні давачі можуть бути
використані для діагностування різних небезпечних ситуацій в процесі
бойових дій в режимі реального часу. Ці небезпеки пов’язані із можливістю
застосування противником хімічної та біологічної загроз, підвищених
температур, електромагнітних полів на місцях та інших небезпек. Розроблені
давачі складаються зі складних волоконно-оптичних систем, які
комплектуються багатофункціональними, облицювальними матеріалами і
можуть відчути та відобразити різні умови навколишнього середовища; до
вказаного типу можна віднести термочутливі хромогенні матеріали, хімічні
або біологічні агенти, що наносяться на волоконні полімери та ін. Чутлива
функція заснована на їхній здатності змінювати світлові характеристики
поширення променів в оптичних волокнах.
Параметри та характеристики давачів можуть змінюватися в широкому
діапазоні, що дає можливість інтегрувати їх в структури. Повна система
попередження про небезпеку включає в себе волоконно-оптичні давачі, як
правило
чотирьох
основних
чутливостей:
хімічної,
біологічної,
температурної, електромагнітної та радіаційної. Крім цього до основних
компонент системи відносяться: джерело світла і живлення; елемент
зондування; пристрій виявлення, і обробки сигналів індикатор (дисплей).
Конструкція системи давачів вимагає проведення досліджень в глибині
структури для кожного елемента, щоб задовольнити належну чутливість та
динамічний діапазон для застосування давача.
Сьогодні
спостерігається
значний
інтерес
дослідників
до
хвилепровідних оптичних структур, що пов’язано, насамперед, з інтенсивним
розвитком технологій оптоелектроніки та інтегральної оптики. В останній
період розроблено досить значна кількість аналітичних та числових методів
розрахунку процесів розповсюдження електромагнітних хвиль. Це
пояснюється розвитком оптичних технологій обробки і передачі інформації,
розробкою фотонних інтегральних схем, оптичної пам’яті. Перевагами
оптичних хвилепровідних структур є висока швидкість передачі інформації,
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

101

СЕКЦІЯ 1

компактні розміри. Діелектричні поширювачі хвиль є важливими елементами
нових високошвидкісних технологій. Для ефективності створюваних
пристроїв поширення світлових хвиль, підвищення їх якісних характеристик
необхідно здійснити ретельний аналіз процесу розповсюдження
електромагнітних хвиль, визначення відповідних параметрів, що описують
цей процес, а це вимагає створення адекватної математичної моделі взаємодії
електромагнітних хвиль з середовищем поширення, заснована на
фундаментальних рівняннях Максвелла. Математичне моделювання і
створення відповідного програмного забезпечення щодо опрацювання
сигналів від двох і більше антиснайперських шоломів дає можливість за
потужністю та інтенсивністю прийнятого сигналу шляхом його
трансформації розробити аналітичний метод вимірювання відстані до
снайпера, а базовим методом за розміщенням бійців і напрямку прийнятих
сигналів можна визначити точне місце розташування панорамного
обсерватора, або снайпера.
Гаврилюк А.О., Князський О.В., Стелецька А.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСІВ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ
РОЗВІДКИ. ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Досвід проведення АТО свідчить про подальший розвиток вогневих
дуелей різноманітних видів зброї. Важливим фактором при цьому являється
своєчасне виявлення цілей та підготовка даних для стрільби. Поява новітніх
засобів та технологій з інструментальної розвідки створюють реальне
підґрунтя їх використання для потреб ЗС України.
Основними вимогами, що висуваються до перспективних систем
розвідки являються: точність визначення координат цілі, скритність,
швидкодія, уніфікація, вартість.
Проте нові вітчизняні комплекси акустичної (АКС – Положеніє) та
радіолокаційної розвідок (РЛС – Зоопарк), що прийняті на озброєння суттєво
за своїми технічними характеристиками та функціональними можливостями
не відрізняються від попередників. Характерними недоліками АКС являються
низька точність та висока залежність проходження сигналу від середовища,
потреба у рознесені мікрофонних систем на декілька (іноді – десятки)
кілометрів, РЛС – висока радіолокаційна помітність.
Шляхом розв’язання зазначеного протиріччя являється синтез
розвідувальних засобів з різними фізичними принципами дії в одну систему.
За критерієм «ефективність-вартість» таким поєднанням може бути
дообладнання основних платформ РЛС, самохідних артилерійських
установок (САУ) акустичною системою. Сучасні відносно дешеві
мікрофонні прилади з базою 1-1,5 м здатні визначити пеленг з точністю 2–12
град., при цьому час реєстрації, ідентифікації та індикації цілі – 1 с. Алгоритм
застосування такого тандему очевидний: після приблизного визначення
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координат АКС для їх уточнення відбудеться сканування РЛС лише
визначеного сектору, САУ буде мати час для наведення ствола в напрям
стрільби. Завдяки цьому досягаються швидкодія, скритність та точністю
визначення координат цілі.
Структурно акустичне обладнання може бути реалізовано в блоках:
антенного, що розташований по периметру корпуса машини;
фазовимірювального, що забезпечує роботу мікрофонів; обробки сигналів,
управління та індикації, живлення.
Модернізація комплексів потребує вирішення таких задач: акустичну
ідентифікацію типових цілей; адаптації системи управління бойових машин
до АКС; дообладнання базових шасі. Зазначені задачі не потребують
значного фінансового та науково-технічного забезпечення.
Запропонований принцип синтезу може бути поширений також на
оптичні, тепловізійні, сейсмічні прилади розвідки, кожний з яких оптимально
вирішує задачу виявлення цілі лише в певних умовах та на інші види
(системи) зброї.
У доповіді робиться наголос на перевагах запропонованих шляхів
удосконалення комплексів артилерійської розвідки, конструктивних і
функціональних особливостях їх побудови., а також вимогах Міністерства
оборони України до перспективних систем озброєнь.
Гордиенко В.И., д.т.н., с.н.с., Хомченко А.Я.
Научно-производственный комплекс «Фотоприбор»

Клюфас С.И.
ПАТ «Авикос»
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЦЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Одной из составляющих ошибок стрельбы из артиллерийского
вооружения бронетанковой техники (БТТ) является ошибка наводчика. Эта
ошибка зависит от эргономических условий работы наводчика,
психофизического состояния, тренированности наводчика и других факторов.
Для уменьшения ошибки стрельбы из-за вносимой наводчиком
составляющей ошибки, обусловленной недостаточной тренированностью
используют обучение наводчиков на тренажерах, которые максимально
повторяют органы управления и индикации системы управления огнем и
формируют на индикаторных устройствах картину местности, целей,
информацию поля зрения прицела (прицельную марку, дальномерные шкалы,
служебную информацию и др.). Однако эти тренажеры представляют собой
сложные и дорогостоящие устройства.
Опыт эксплуатации современных систем управления огнем с оптикоэлектронными прицелами, имеющими телевизионные и/или тепловизионные
каналы наблюдения показал, что можно расширить их функциональные
возможности, обеспечив их работу в режиме тренажера в составе объекта
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БТТ. При этом используются реальные органы управления и индикаторные
устройства оптико-электронных прицелов (пульт наведения, тумблеры
переключения режимов работы, монитор и др.).
В режиме тренажера на монитор телевизионного/тепловизионного
канала наблюдения прицела подается видеосигнал изображения местности и
служебной информации формируемой персональным компьютером (ПК).
Одновременно через интерфейс на ПК подаются необходимые сигналы
управления прицела, на базе которых ПК формирует изображение цели с
задаваемым законом движения. В процессе тренировки ПК определяет
ошибки прицеливания наводчика, а также оценивает степень его
тренированности.
В докладе рассмотрен способ и пути реализации режима тренажера в
прицельном комплексе командира ПНК-6, имеющем тепловизионный канал
наблюдения.
Предложенный способ повышения функциональных возможностей
оптико-электронных прицельных устройств может быть эффективным
дополнением к системе подготовки наводчиков БТТ.
Ключевые слова: оптико-электронный прицел, телевизионный /
тепловизионный канал наблюдения, прицельная марка, персональный
компьютер.
Грабчак В.І., к.т.н, с.н.с., Стеців С.В.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ОЦІНКА СУМАРНОЇ ПОХИБКИ ДАЛЬНОСТІ ПОЛЬОТУ СНАРЯДА ВІД
ВІДНОСНИХ ПОХИБОК ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Актуальним питанням при розрахунках траєкторій польоту для снарядів,
що розроблюються та модернізуються, є питання визначення та
представлення аеродинамічної сили опору повітря в системі диференціальних
рівнянь просторового руху снарядів. Аеродинамічна сила в загальному
випадку залежить від багатьох факторів, але основний вплив на її величину
здійснює швидкість польоту снаряда та величина його кута нутації. При
цьому традиційно експериментальне визначення сили опору повітря
відбувається за умов, які відповідають незначному відхиленню вісі снаряда
від дотичної до траєкторії, в цьому випадку припускається, що повна
аеродинамічна сила практично тотожна силі лобового опору повітря. В той
же час не враховується нормальна складова повної аеродинамічної сили –
підіймальна сила, а також сила Магнуса, яка виникає внаслідок тертя снаряда,
захоплення ним часток повітря та утворення циркуляційного потоку навколо
снаряда. Відповідно, складовими головного моменту кількості руху снаряда є
перекидаючий момент, гасильний момент, полярний демпфуючий момент та
момент сили Магнуса. Таким чином, для розрахунку траєкторій польоту
снаряда, потрібно мати не тільки значення сили лобового опору, а й
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відповідно значення усіх складових аеродинамічної сили і відповідних
моментів. Крім того, постає завдання мати вагові оцінки впливу кожної
складової аеродинамічних сил і моментів на точність стрільби артилерійських
систем.
Авторами, проведена оцінка впливу складових сил та моментів
аеродинамічної сили на дальність польоту снаряда, шляхом рішення системи
диференціальних рівнянь просторового руху снаряда (математична модель
польоту снаряда реалізована програмно на основі стандартної підпрограми
чисельного інтегрування диференціальних рівнянь, написаною в
програмному середовищі Маple). Розрахунки проводились для 122-мм
артилерійського снаряда ОФ-462, підривник РГМ-2 гаубиці Д30.Використовуючи стандартну процедуру аналізу відносних похибок,
отримана залежність сумарної похибки дальності польоту снаряда від
відносних похибок визначення аеродинамічних коефіцієнтів, з якої випливає
що для забезпечення потрібного значення помилки складання Таблиць
стрільби на артилерійські системи, не більш ніж 0,5% дальності стрільби,
вимагається точність визначення коефіцієнтів лобового опору та підйомної
сили – не більше 0,6 %, та 3-4 % для решти аеродинамічних коефіцієнтів.
Грабчак В.І., к.т.н., с.н.с.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ВІДНОВЛЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ СНАРЯДА
З ВИКОРИСТАННЯМ АПРОКСИМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ

Важливим питанням дослідження поведінки просторового руху снаряда
є побудова його математичної моделі, яка складається з диференціальних
рівнянь, які пов’язують основні характеристики руху і конкретні (для даного
снаряда) параметри, що входять до рівняння – маса, лінійні розміри, моменти
інерції, аеродинамічні коефіцієнти сил та моментів та інші. Найбільш
важливою і складною силою, яка використовується для опису просторового
руху снаряда в повітрі, є аеродинамічна сила. Від того, наскільки успішно
буде вирішна задача забезпечення розрахункового руху снарядів при умові
впливу аеродинамічної сили, залежить, як характеристики точності стрільби,
так і загальна єфективність артилерійських систем. Якщо інерційно-вагові
параметри снаряда визначаються експериментально з достатньою точністю,
то вимірювання та визначення коефіцієнтів сил та моментів аеродинамічної
сили, являє собою складну і невирішену з потрібною точністю наукову
задачу. Важливішим практичним додатком теоретичних положень
визначення сили аеродинамічного опору повітря, є використання їх для
розрахунку траєкторій польоту снарядів і складання Таблиць стрільби,
істотно за міру точності їх визначення, прийняти точність визначення
табличної дальності, тобто похибка визначення коефіцієнтів сил та моментів
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аеродинамічної сили не повинна перевищувати похибку визначення
табличної дальності.
Проведений аналіз оцінки точності визначення сумарної серединної
похибки визначення табличної дальності за результатами експериментальних
даних стрільб з 122-мм артилерійського снаряда ОФ-462 гаубиці Д-30,
показав що, за результатами трикратних стрільб величина сумарної
серединної похибки має значення порядку 0,5 % дальності. Також, результати
оцінки впливу величини похибки визначення аеродинамічного коефіцієнту
сили лобового опору повітря на дальність польоту снаряда, свідчать, що для
досягнення такої точності, потрібно визначати коефіцієнт сили лобового
опору повітря з точністю не гірше 0,6-0,7 %. В той же час, провідними
науковцями балістичної дослідної лабораторії Сполучених штатів Америки,
оприлюднені точності показники, які досягнуті при визначенні
аеродинамічних коефіцієнтів, які не в повній мірі відповідають вимогам до
точності їх визначення. Крім того, вплив обертального і коливального руху
снаряда, вплив характеру зміни швидкості снаряда вздовж траєкторії на
аеродинамічну силу, враховується через значення коефіцієнта форми снаряда.
Це означає, що для того щоб розрахункові траєкторії співпали з фактичними
траєкторіями снаряда, для кожного кута кидання та початкової швидкості
необхідно приймати індивідуальні значення коефіцієнта форми, а його
значення розглядається як коефіцієнт погодження, отриманий за визначених
умовах, які компенсують всі невідповідності системи припущень
розрахункового підходу і які забезпечують збіг елементів розрахункових
траєкторій з елементами траєкторій, які отримуються за результатами
експериментальних стрільб. Таким чином, зведення повної аеродинамічної
сили до сили лобового опору повітря, призводить до невідповідності
математичних моделей руху снаряда реальним умовам, і при відмові від
еталонних функцій опору та переході на індивідуальні функції, які на
сьогоднішній день прийняті в країнах НАТО, призводить до значних помилок
при розрахунку траєкторій польоту снаряда.
Перспективним напрямком визначення аеродинамічної сили снаряда є
науковий підхід, заснований на відновленні коефіцієнтів аеродинамічної сили
на основі експериментальних даних балістичних стрільб, який полягає в тому,
що значення коефіцієнтів аеродинамічної сили снаряда апроксимуються
неперервно-диференційованими на відрізку зміни швидкості польоту снаряда
аналітичними
функціями,
які
обчислюються
по
розузгодженню
експериментальних даних (значення опорної дальності, які визначаються на
основі точок розривів снарядів) та даних, що визначаються на основі рішення
системи рівнянь, які описують просторовий рух снаряда в повітрі. Авторами
проведений розрахунок та представлені аналітичні функції коефіцієнтів
складових повної аеродинамічної сили – сили лобового опору та підіймальної
сили, а також перекидаючого моменту, моменту Магнуса та гасильного
моменту для снаряда ОФ-462Ж 122-мм гаубиці Д-30, які надані єдиним
аналітичним виразом. З використанням математичної моделі просторового
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руху снаряда, проведено комп’ютерне моделювання визначення точності
відновлення складових повної аеродинамічної сили, оцінено вплив величини
похибки їх визначення на дальність польоту снаряда, яке засвідчило, що
сумарна серединна похибка складових повної аеродинамічної сили, не
перевищує значення 0,5 % дальності стрільби, що підтверджує можливість їх
використання для вирішення задач розрахунку Таблиць стрільби та
підготовки даних для стрільби артилерійських систем.
Гребеник О.М., к.т.н., c.н.c.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕРСПЕКТИВНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ КОЛІСНИХ ШАСІ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Значну групу в системі військової автомобільної техніки (ВАТ)
складають спеціальні колісні шасі (СКШ), які широко використовуються у
воєнних конфліктах останніх десятиріч. На озброєнні Збройних Сил (ЗС)
України на теперішній час перебувають такі марки та їх моделі і модифікації:
спеціальні колісні шасі: МАЗ-543, -543М, - 79111, - 79112; ЗиЛ-135ЛМ, 135МБ; БАЗ-5937,
-5939, - 5921, - 5922, - 6944, - 6950, -6953;
на базі СКШ: сідельні тягачі під озброєння та військову техніку (ОВТ):
МАЗ-537, -537Е,
- 537В, -7410, -74103.
Досвід використання СКШ під час проведення антитерористичної
операції на сході України та збройних конфліктів останніх десятиріч свідчить
про їх значну технічну недосконалість, застарілість та невідповідність
вимогам ведення сучасних бойових дій. Основними з них є: недостатня
рухомість; значні витрати паливно-мастильних матеріалів; низькі ресурс,
безвідмовність та автономність бойової роботи; відсутність захищеності;
складність проведення ремонтів тощо.
У той же час, більшість вимог, які висувалися до СКШ не відповідають
потребам сьогодення і, в деяких випадках, по досить принципових питаннях.
В основному це викликано тим, що більшість загально-технічних вимог до
СКШ базуються на науково-технічному потенціалі 70-х....80-х років минулого
століття та не враховують новітні світові тенденції розвитку ВАТ та її
застосування. Широко і детально розроблені питання теорії і розрахунків
двовісних автомобілів виявилися малопридатними для СКШ з трьома й
більше осями.
Вивченню проблем розвитку теорії багатовісних повнопривідних
автомобілів присвячені дослідження багатьох вчених з моменту розробки
перших автомобілів до теперішнього часу, які є розвитком загальної теорії
автомобіля, створеної Чудаковим Е.А. Цими авторами розроблена теорія та
методи
розрахунку
конструкцій
та
прогнозування
параметрів
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експлуатаційних властивостей багатовісних машин. Вони направлені на
підвищення показників експлуатаційних властивостей, компоновки та
ефективності використання вже існуючих зразків СКШ або нових на
використанні традиційних технічних рішень. В основі теорії покладено
принцип симетричного розвитку, який полягає у порівняльній оцінці СКШ
близької вантажопідйомності з метою збереження паритету або забезпечення
переваги тактико-технічних характеристик (ТТХ) над зразками СКШ
провідних країн.
Відсутність загальної теорії, досвіду проектування, випробувань та
експлуатації багатовісних автомобілів визначило в свій час розвиток їх
побудови та компонування, у результаті чого маємо велику різноманітність
конструктивних рішень багатовісної ВАТ. ШКС, які перебувають на
озброєнні ЗС України, різняться числом осей, їх розміщенням по базі,
схемами розподілу потужності по бортах, осях та колесах, конструкціями
трансмісії, ходової частини, підвіски, систем керування та іншими
конструктивними особливостями.
Існуючі теорія і методи розрахунку багатовісних машин дозволяють:
проводити оцінку показників експлуатаційних властивостей, компоновок
зразків, розрахунок конструкції та прогнозування експлуатаційних параметрів
окремих зразків.
Однак існує і ряд суттєвих недоліків.
1. Положення існуючої теорії орієнтовані на використання традиційних
для машинобудування технічних рішень.
2. Неможливість врахування значної кількості внутрішніх та зовнішніх
факторів пов’язаних з умовами використання СКШ ОВТ в умовах ведення
сучасних бойових дій.
3. 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),що
потребує
використання
процесів
автоматичного
(автоматизованого) управління рухом. Постановка задачі для розроблення
вимог до загальної системи автоматизованого управління рухом (САУР)
СКШ та САУ її агрегатів і систем існуючою теорією сформульовані лише у
загальному вигляді.
4. Дослідження по окремим розділам теорії носить причиннопослідовний характер. Вони відносяться до робіт аналізу, тому, що вибір
характеристик та параметрів отримані шляхом порівняльного аналізу.
5. Використання існуючої методологічної основи (аналізу) веде до
поглиблення лише окремих питань теорії, але не дозволяє обґрунтувати
оптимальні комплексні характеристики та параметри машини, їх вузлів та
агрегатів.
Отже, дослідження перспективних СКШ ОВТ потребує нового підходу,
який може бути сформульований як створення управління експлуатаційними
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властивостями шляхом розроблення нових вузлів, агрегатів та систем СКШ з
керованими характеристиками, що задаються.
Таким чином, виникає актуальна наукова проблема, яка полягає в
необхідності вирішення протиріччя між сучасними вимогами до рівня
ефективності функціонування СКШ ОВТ та досягнутим рівнем розвитку
теоретичних основ їх створення. Метою проведення досліджень є розвиток
методологічних основ та науково-методичного апарату створення
перспективних СКШ ОВТ, практична реалізація яких дає можливість суттєво
підвищити ефективність їх функціонування в сучасних умовах ведення
бойових дій.
Гусляков О.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЗЕМНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ
КОМПЛЕКСІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ
ВІТЧИЗНЯНИХ ЗРАЗКІВ

Проведення антитерористичної операції на Сході України виявило
нагальну потребу Збройних Сил (ЗС) України у наземних роботизованих
комплексах (НРК) військового призначення, а саме у тактичних бойових,
інженерних, тилових та НРК розвідки для дистанційного та безпечного
виконання бойових завдань.
На даний час для потреб збройних сил в розвинутих країнах світу
створюються, випробовуються та приймаються на озброєння НРК оснащені
бойовими модулями з стрілецьким, гарматним та ракетним озброєнням,
засобами розвідки або спеціальним обладнанням. Так, у Російській Федерації
на сьогодні створені такі НРК: “Платформа-М”, “Арго”, “Волк-2”, “Нерехта”,
“Уран-6”, “Уран-9” та “Уран-14” та активно проводяться дослідження щодо
створення низки інших зразків для прийняття їх на озброєння. В 2014 р.
прийняті Комплексна цільова програма створення перспективної військової
робототехніки до 2025 року та Спеціальна концепція застосування
робототехнічних комплексів військового призначення до 2030 р.
Основними чинниками, що обумовлюють необхідність впровадження у
війська НРК є: зміна характеру бойових дій, необхідність підвищення
розвідувальних та вогневих можливостей сухопутних підрозділів ЗС України,
намагання зменшити втрати серед особового складу при виконанні особливо
небезпечних завдань, активний розвиток засобів автоматизації, цифрових та
інформаційних технологій.
Проведений аналіз науково-технічного та виробничого потенціалу
вітчизняних підприємств та установ показав, що забезпечення потреби ЗС
України у НРК може бути реалізовано шляхом проведення науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) з розробки дослідних зразків
дистанційно керованих базових роботизованих платформ та з подальшим
виготовленням серійних зразків на вітчизняних підприємствах і створення на
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їх базі НРК різного функціонального призначення: тактичних бойових,
розвідувально-бойових, інженерних для безпечного розмінування тилових та
інших.
Окремим напрямом пропонується виділити створення систем
дистанційного управління наземними зразками ОВТ та засобів технічного
зору, що дозволить надати «друге життя» застарілим зразкам ОВТ і суттєво
розширити їх функціональні можливості, створити відповідний науковотехнічний набуток та з мінімальними затратами розробити клас
роботизованого озброєння.
На даний час окремі дослідні зразки роботизованих платформ
створюються підприємствами України в ініціативному порядку за власні
кошти, але вони не відповідають затвердженим вимогам та рівню сучасних
закордонних зразків (аналогів) даного типу. Разом з тим, в Міністерстві
оборони України започатковано заходи щодо розвитку НРК для виконання
завдань Збройних Сил, але нажаль фінансування досліджень і розробок зі
створення за державні кошти - не здійснюється, на підприємствах обороннопромислового комплексу України їх виготовлення не освоєно.
Враховуючи
досвід закордонних країн, основними підходами і
принципами організації робіт зі створення НРК є: застосування системного
підходу та програмно-цільових методів планування й управління створенням
роботизованого ОВТ; розроблення Національної програми розвитку НРК;
розробка та затвердження вітчизняних стандартів; формування та
затвердження типажу перспективних НРК; налагодження співпраці та
об’єднання зусиль науково-дослідних установ і підприємств-виробників
різних Міністерств та відомств; розширення міжнародної співпраці при
проведенні наукових досліджень і розробці окремих компонентів НРК та
підготовки фахівців з їх розробки і обслуговування.
Давидовський Л.С., Бісик С.П., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
НОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ІМПУЛЬСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЕКІПАЖІВ
БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН ПРИ ПІДРИВІ НА МІННО-ВИБУХОВИХ
ПРИСТРОЯХ

У всіх воєнних конфліктах протитанкові міни та саморобні вибухові
пристрої (далі МВП – мінно-вибухові пристрої) були і залишаються
предметом особливої уваги. Нагальна потреба в захисті від даних засобів
ураження постає в асиметричних бойових діях, де беруть участь незаконні
збройні формування (НЗФ), які часто їх застосовують. Досвід бойових дій на
Донбасі показує, що МВП представляють велику небезпеку для екіпажів, так
як рівень захисту ББМ Збройних сил України від даних засобів ураження
недостатній.
Частка особового складу з вибуховими травмами в ході
антитерористичної операції (АТО) за період з початку 2014 р. до початку
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2016 р. становить більше 24%. Це значення постійно збільшується і
обумовлюється рядом переваг мінної зброї, а в умовах "режиму припинення
вогню" дані засоби ураження використовуються все частіше, так як після
підриву МВП ніхто не зможе довести той факт, ким його було встановлено.
У зв'язку з обмеженнями по застосуванню боєприпасів великого калібру,
бойові дії в АТО стрімко набирають характер "мінної війни".
За оперативними даними від груп розмінування в зоні проведення АТО,
НЗФ масово застосовуються міни радянського виробництва сімейства ''ТМ'',
які обладнані контактними підривачами. Це дає змогу розуміти, що в першу
чергу існує необхідність вдосконалення системи пасивного протимінного
захисту (СППМЗ), так як за таких умов система активного протимінного
захисту не виключає можливості підриву ББМ на МВП.
СППМЗ ББМ може включати в себе зовнішній та внутрішній захист.
Зовнішній включає в себе конструкцію корпусу ББМ, конструкцію ходової
частини та броньові сталі, а до внутрішнього відносяться енергопоглинаючі
сидіння, засоби індивідуального захисту екіпажу та додаткове обладнання
(підставка для ніг, системи фіксації екіпажу та ін.).
Першочерговим завданням при вдосконаленні СППМЗ є збереження
цілісності корпусу, мінімізація деформацій елементів силового каркасу та
корпусу зразка. Сучасні технології дозволяють створювати бронекорпуси, які
можуть витримувати підриви на потужних вибухових пристроях без
руйнування. Таким чином, екіпаж являється захищеним від безпосереднього
впливу ударної хвилі у випадку її затікання в пробитий корпус.
Забезпечивши цілісність корпусу, основним поражаючим фактором
при підриві залишається так званий «ефект метання» викликаний великим
вертикальним прискоренням машини. Запобігти передачі максимального
імпульсу на екіпаж можливо за рахунок використання протимінних сидінь з
енергопоглинаючими елементами (ЕПЕ). Так як сидіння є елементом
конструкції ББМ, що сприймає вибухове навантаження та передає його на
організм людини. Конструкція та параметри сидіння визначають значення
отриманих людиною перевантажень внаслідок підриву.
Цільовою функцією роботи протимінного сидіння є максимальне
прискорення, яке необхідно мінімізувати. Тому основну роль тут відіграє не
конструкція сидіння, а встановлення в місцях його кріплення елементів, що
поглинатимуть енергію вибуху і перетворюватимуть її в енергію пластичної
деформації матеріалу.
Дослідження вибухових навантажень, відносяться до високовартісних,
маловивчених та порівняно рідкісних. Випробування організовуються так,
щоб отримати максимум інформації про величини параметрів вибухових
навантажень, так як вони, через неможливість їх відтворення при повторних
дослідженнях стають в своєму роді єдиними.
Ефективним альтернативним рішенням цієї проблеми являється
застосування числового моделювання, що позволяє моделювати
швидкоплинні і високонелінійні процеси та проводити параметричні
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дослідження елементів конструкції ББМ для вибору раціональної до дії
вибухового навантаження силової схеми корпусу зразка, з метою
забезпечення його цілісності при підриві. Теоретичні дослідження є
обов’язковим етапом перед проведенням натурних випробувань.
Числова модель підриву корпусу ББМ реалізована в LS-Dyna дає
можливість отримати величини параметрів, необхідні для розробки науковометодичного та математичного апарату щодо нормування імпульсних
навантажень на членів екіпажу. Тобто, ми маємо геометричну модель корпусу
ББМ, знаємо його масу та кількість вибухової речовини (ВР) в тротиловому
еквіваленті, яка відповідає заявленому рівню протимінної стійкості зразка. А
знаючи кількість ВР (силу вибуху), з розрахункової скінченно-елементної
моделі можна отримати величини навантажень, а відповідно й кінетичну
енергію в місцях кріплення сидіння. Далі визначається кількість енергії, яку
має поглинути ЕПЕ, щоб на виході, безпосередньо на сидінні, не перевищити
допустимі значення перевантажень, що є безпечними для людського
організму. Наступним етапом є оптимізація ЕПЕ, який повинен поглинути
визначену частину енергії і забезпечити оптимальну характеристику
(відношення сили спрацювання до ходу ЕПЕ).
Такий підхід слугуватиме основою для розробки типової методики
щодо нормування локальних імпульсних навантажень на членів екіпажу ББМ
при підриві її на МВП.
Єрмак Г.П., к. фіз-мат. н.,
Варавін А.В., Васильєв О.С., Фатєєв О.В., Філіпенко І.О.
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії
наук України
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ, РОЗВІДКИ ТА
ЦІЛЕВКАЗІВКИ «ГОРИЗОНТ-15ДН»

У доповіді приведені результати розробки малогабаритної та відносно
не дорогої, автоматизованої системи відеоспостереження для денного та
нічного дистанційного контролю у зонах локальних конфліктів та охорони
територій.
Сухопутні війська зарубіжних країн широко використовують
взаємодоповнюючі один одного системи розвідки і спостереження, серед
яких системи відеоспостереження займають одне з найважливіших місць.
На даний час збройним силам України бракує сучасних засобів для
дистанційного, прихованого спостереження, а закордонні аналоги мають
високу вартість і не поставляються в Україну. У зв'язку з цим розробка такої
системи відеоспостереження дозволить значно підвищити ефективність
засобів контролю у зонах локальних конфліктів та охорони територій.
В результаті проведеної роботи були розроблені та виготовлені:
Експериментальні зразки 2х датчиків для денного відеоспостереження і
датчик нічного спостереження, до складу яких входять відеокамери і
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тепловізор, поворотні пристрої за азимутом та кутом місця, мікропроцесорні
системи керування датчиками, бездротові системи надсилання та отримання
інформації, локальний пункт управління, збору та обробки інформації.
Система забезпечує:
Дистанційне наведення камер на об'єкт спостереження;
Визначення
азимуту
(кута
повороту
камери
у
горизонтальному напрямі);
Виведення на екран монітора тризначного значення азимуту
з точністю не гірше 0,5 градуса;
Дистанційну зміну фокусної відстані;
Визначення координат місця розташування об'єктів.
Система дозволяє спостерігати об'єкти перебуваючи на відстані до 2 км
від спостережного пункту, що дозволяє знизити небезпеку ураження
спостерігача.
Короткі технічні характеристики системи:
Дальність виявлення у денний час: до 7 км;
Дальність виявлення у нічний час: до 1,5 км (в залежності віл типу
об’єктива тепловізора);
Точність визначення кутової координати за азимутом не гірше: 1 малого
поділу кутоміра (0,30);
Кут огляду за азимутом: 3600;
Дальність передачі інформації: до 10 км;
Напруга мережі живлення: 220 В / 50 Гц або 12 В пост. напруги;
Споживаюча потужність одного датчика: до 15 Вт;
Вага одного датчика денного відеоспостереження: < 3 кг.
Вага датчика нічного відеоспостереження: < 5 кг
Робота виконана відповідно до цільової науково – технічної програми
наукових досліджень НАН України, результатів загальноакадемічного
конкурсу наукових, науково-технічних проектів «Дослідження і розробки з
проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави», та постанови
Президії НАН України від 18.05.2015р №355.
Заболотнюк В.І., Варванець Ю.В., Костюк В.В.,
Русіло П.О., к.т.н., с.н.с., доцент
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
ХАРАКТЕРНІ НЕДОЛІКИ БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ КОЛІСНИХ МАШИН

На озброєнні Збройних Сил України знаходиться велика кількість різних
марок і типів бойових БКМ, які створені на базі як вітчизняних та і іноземних
шасі і мають низький рівень уніфікації. Аналіз бойового застосування таких
зразків БКМ в зоні АТО показує, що вони мають значні технічні недоліки.
Основними з них є: недостатня тактична мобільність, низька бойова
ефективність та захищеність зразка, недосконалість ТТХ, тощо, що у цілому
не зовсім відповідає системі загальних технічних вимог до видів, систем,
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комплексів (зразків) ОВТ. В результаті цього виникає суттєве протиріччя
щодо їх практичного застосування і невідповідності технічних і
експлуатаційних показників зразка та характеру поставлених задач.
Основними характерними технічними недоліками для БКМ є:
загальна недосконалість конструкцій, унаслідок відсутності чітких
вимог щодо для конкретних завдань вони призначені та їх ролі і місця в
бойовому порядку;
відсутність захищеності силової установки, у випадку ураження
засобами противника, виведе БКМ з ладу і перетвориться її на нерухому
мішень;
в умовах бойової обстановки недосконала внутрішня компоновка
окремих БКМ не забезпечує тривалого перебування особового складу, який
знаходиться у штатному споряджені;
у випадку розташування особового складу на лавках сидіння спинами до
бортів не забезпечує ефективно вести спостереження за місцевістю та
своєчасного відбиття раптового нападу противника;
занижені вимоги у відповідності встановлених стандартів бронюванню
корпусу БКМ дозволяють лише захистити від попадання сталевої кулі калібру
7,62-мм бронебійної кулі Б-32, випущеної з відстані 100 м з гвинтівки СВД, а
також від вибуху мін та фугасів під колесом або днищем машини;
встановлюване на БКМ озброєння не передбачає дистанційного
керування озброєнням;
обмежені конструктивні особливості розроблених БКМ не дозволяють
широкого спектру застосовування у військах (евакуація поранених,
розміщення засобів розвідки, зв'язку, управління, доставка військових
вантажів);
відсутність ефективних систем озброєння на БКМ, знижує їхні бойові
можливості в ході бойових операцій;
відсутній штатного місця до розміщення особистих речей
військовослужбовців та комплектів озброєння;
обмеженість протидії різним системам озброєння супротивника, зокрема
відсутність вбудованої ДЗ або КАЗ, що не дозволяє ефективно протистояти
вогневим засобам противника.
Досвід бойового застосування в зоні АТО сучасних видів озброєння і
військової техніки ставить нові вимоги не лише до окремих зразків, але й до
цілих сімейств бойових машин, зокрема зразків БКМ.
Однією з головних причин характерних недоліків бойових БКМ є
застосування цивільного шасі, яке не дозволяє забезпечити належний рівень
прохідності машини по пересіченій місцевості, ходова частина не витримує
значних навантажень за рахунок монтажу броньованої бойової частини з
додатковим озброєнням.
Вітчизняні бойові БКМ «Дозор-Б», «Кугуар» і «Козак» випускаються
різними заводами-виробниками. БКМ «Дозор-Б» розроблений ДП
«Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова».
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“Дозор-Б” виготовлений повністю на вітчизняній агрегатній базі на відміну
від КрАЗ «Кугуар», який виготовлений на базі шасі Toyota Land Cruiser 79.
БКМ «Козак» розроблена
ПАТ НВО «Практика» на базі серійного
цивільного шасі ІVЕСО DAILI 4x4 55S18W(Е4). КрАЗ «Spartan-APC»
виготовлений на базі шасі Ford F-550 вітчизняним заводом-виробником ПАТ
«АвтоКрАЗ.
Висвітлені основні конструктивні недоліки бойових БКМ у подальшому
надасть можливість сформувати раціональну номенклатуру перспективних
вітчизняних зразків бойових БКМ для потреб ЗС України, які будуть
відповідати зазначеним ОТВ і ТТХ у відповідності до їх функціонального
призначення і для виконання стійкого спектру поставлених завдань.
Найбільш
раціональним
шляхом
для
створення
вітчизняних
перспективних БКМ є використання виробничої бази заводів України із
замкнутим технологічним циклом виробництва. Комплектуючі вузли і
агрегати БКМ бути уніфіковані, вітчизняного виробництва, надійні в
експлуатації, легкодоступні для контролю і технічного обслуговування.
Заплішна А.І.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПАЖУ БОЙОВИХ КОЛІСНИХ МАШИН

Різнотипність існуючих зразків бойових колісних машин (БКМ)
суперечить сучасним інтегрованим принципам розвитку озброєння та
військової техніки (ОВТ) та не забезпечує однорідності зразків за рухомістю,
захищеністю, негативно впливає на бойові можливості підрозділів, взаємодію
сил і засобів у бою, маршові можливості, підготовку особового складу. Крім
того, ускладнюється питання планування, експлуатації, ремонту та оснащення
військ. З метою скорочення різнотипності БКМ у розвинених країнах
відмовляються від проектування спеціальних зразків і широко
використовують досягнення в галузі розробки та експлуатації колісної
бронетанкової техніки, комерційних автомобілів (використання апробованих
вузлів та агрегатів з урахуванням відповідності вимогам їх застосування на
БКМ).
Як свідчить досвід, з метою скорочення різнотипності та підвищення
рівня уніфікації колісних машин розробляються типажі (типорозмірні ряди) –
раціональна номенклатура зразків систематизована та уніфікована за
функціонально-конструктивними ознаками і значеннями параметрів, яка
забезпечує перспективну потребу в зразках з необхідним технічним рівнем.
Визначена наступна послідовність проведення обґрунтування типажу
БКМ:
1. Визначення завдань, що мають виконувати БКМ.
2. Визначення переліку озброєння та спеціального обладнання, що
передбачається для монтажу на шасі БКМ.
3. Визначення перспективної потреби у зразках.
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

115

СЕКЦІЯ 1

4. Вибір параметрів для побудови типорозмірного ряду.
5. Побудова раціонального типорозмірного ряду БКМ.
Вихідними даними для виконання перших трьох етапів є завдання
Збройних Сил, відповідно до яких визначається місце і роль у них БКМ. На
цьому етапі визначається оперативно-тактична концепція БКМ - система
поглядів на бойове застосування зразка, що характеризує його призначення,
задачі які покладаються, умови їх виконання.
На четвертому етапі обираються основні параметри для побудови
типажу БКМ, які визначають їх конструкцію та бойові властивості. У якості
основних параметрів БКМ обґрунтовано доцільність прийняти: корисне
навантаження, бойову масу, належність до групи основних навантажень,
колісну формулу, потужність двигуна.
Останній етап обґрунтування типажу, зокрема, побудова раціонального
типорозмірного ряду БКМ є задачею оптимізації. Для формування
раціональної номенклатури БКМ у сучасних умовах пропонується підхід, що
полягає у визначенні можливих варіантів уніфікації БКМ і виборі
раціонального варіанту. Реалізація запропонованого підходу передбачає
проведення порівняльного аналізу можливих варіантів уніфікації БКМ з
урахуванням, насамперед, задоволення потреб Збройних Сил мінімально
необхідною номенклатурою типів машин і матеріальних передумов їх
створення та утримання. Такий підхід забезпечує повне охоплення технічних
характеристик, що прогнозуються, особливостей конструкцій та експлуатації,
способів та умов застосування,виробничо-економічних та інших факторів, що
обумовлюють перевагу одного варіанту уніфікації на іншими
Таким чином, визначена послідовність проведення обґрунтування
типажу БКМ та обрано основні параметри для побудови раціонального
типорозмірного ряду БКМ, які визначають їх конструкцію та бойові
властивості.
Зозуля В. Л., Ісаков Д. І., к.т.н., с.н.с.
ТОВ «ХАДО-Технологія»
ВІТЧИЗНЯНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ

Провідним вітчизняним виробником засобів для догляду за стрілецькою
зброєю є підприємство ХАДО, м. Харків. Перш за все підприємство відоме
завдяки продукції для обслуговування автомобільного транспорту, а саме:
оливами, мастилами та присадками до функціональних рідин. Головною
особливістю продукції ХАДО, яка виробляється з 2001 р., є наявність у її
складі запатентованого нанокомпонента REVITALIZANT®.
Дія нанокомпонента полягає у формуванні на поверхнях тертя деталей
міцного зносостійкого металокерамічного покриття безпосередньо під час
функціонування агрегату (механізму). Сформоване покриття відновлює
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зношені поверхні та надійно захищає їх від спрацьовування у подальшій
експлуатації.
Особливо ефективним виявилося використання нанокомпонента
REVITALIZANT® для відновлення та збільшення ресурсу стволів нарізної
стрілецької зброї. Після обробки зброї з використанням нанокомпонента у неї
значно поліпшуються бойові характеристики, а саме: купчастість і
настильність стрільби, живучість тощо.
REVITALIZANT® для стрілецької зброї випускається у вигляді гелю
під торговою маркою SNIPEX®. Методика його використання така: для
обробки зброї невелику кількість гелю наносять на виступаючу поверхню
кулі та розподіляють по внутрішній поверхні каналу ствола за допомогою
йоржика. Після чого здійснюють постріл. Усього задля повної обробки зброї
необхідно зробити 20–30 пострілів. Під час пострілів металокерамічне
покриття формується не тільки на поверхні каналу ствола, а й по полях
нарізів.
Так, обробка ствола калібру 7,62 мм, який майже повністю вичерпав
свій ресурс, підвищила його купчастість з 6,88 мм МОА до 3,44 мм МОА.
Після подальших 200 пострілів купчастість ще покращилася та склала 2,95 мм
МОА. Однієї обробки одиниці зброї достатньою на три-п’ять тисяч пострілів.
Обробці підлягають не тільки зношені нарізні стволи, а й нові. При цьому
також поліпшуються характеристики точності зброї та збільшується її ресурс.
Підприємство ХАДО виробляє інші високоефективні засоби для
догляду за зброєю, які повністю відповідають сучасним вимогам. Це
очисники, мастильні матеріали для захисту від корозії та для змащення.
Так, гель для чищення стволів зброї SNIPEX® Total Cleaner не тільки
ефективно і дбайливо видаляє з поверхні каналу ствола всі види забруднень
(пороховий нагар, залишки міді, свинцю), а й надійно захищає від корозії.
Таке поєднання властивостей продукту робить його особливим. Гель
наноситься тонким шаром на внутрішню поверхню каналу ствола за
допомогою йоржика (банника) або на інші частини зброї. Потім після 15–20
хв витримки поверхні протирають та змащують. Використання цього
очисника дозволяє у декілька разів зменшити час чищення артилерійської
(танкової) гармати.
Спеціалізованим засобом для видалення з внутрішньої поверхні каналу
ствола залишків міді чи томпаку є VERYLUBE® Піна для чищення стволів
зброї. Засіб застосовується для безпечного (без механічного пошкодження)
видалення залишків міді. Метод пінного чищення стволів зброї широко
використовується у військах НАТО.
Для догляду за прикладом, цівкою використовують SNIPEX® Засіб для
догляду за дерев'яними частинами зброї. Засіб повертає оригінальний вигляд
структурі поверхні, робить дерев'яну поверхню стійкою до вологи, запобігає
появі плям і шорсткостей. При застосуванні його наносять на оброблювану
поверхню, дають увібратися.
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Окрім зрозумілого цільового призначення, засоби VERYLUBE®
Мастило для чищення зброї, VERYLUBE® Олива для зброї універсальна,
VERYLUBE® Мастило для зброї консерваційне є зручними у застосуванні.
Вони виготовляються у виді аерозолю, завдяки чому активна речовина легко
проникає навіть у важкодоступні рухомі з’єднання деталей, витісняє бруд,
змащує та захищає від корозії.
Наведені вітчизняні засоби для догляду за стрілецькою зброєю пройшли
бойове випробування під час проведення АТО та отримали позитивні відгуки.
Казмірчук Р.В., к.військ.н., с.н.с., Хом’як К.М., Ларіонов В.В.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІХОТНИХ ВОГНЕМЕТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ
ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ

В сучасних умовах високої ймовірності виникнення збройних
конфліктів і локальних війн, а також так званих гібридних війн, у яких
можуть застосовуватися нетрадиційні форми і способи збройної боротьби,
успіх буде досягатися, як правило, веденням автономних бойових дій малими
тактичними підрозділами (групами), які розосереджені на великій території, у
взаємодії з іншими збройними формуваннями. Ефективне виконання бойових
завдань такими підрозділами, неможливе без застосування сучасних систем
управління та вогневого ураження.
Одним із складових елементів системи вогневого ураження, є піхотні
вогнемети, що належать до засобів, які мають високу мобільність, незначний
час відкриття вогню, надійність та простоту бойового застосування.
Командування збройних сил армій провідних країн світу вважає, що
використання піхотних вогнеметів дозволяє вирішувати широке коло завдань,
зокрема: наносити масове ураження живій силі, виводити із ладу й знищувати
бойову техніку, засоби транспорту, склади пального й боєприпасів;
порушувати роботу тилу противника шляхом створення масових пожеж на
військових і промислових об’єктах, залізничних вузлах і станціях постачання,
у морських й річкових портах, базах і населених пунктах; деморалізувати
війська противника, оскільки до уражаючої дії додається значний
психологічний ефект.
Виходячи з досвіду застосування вогнеметів, вогнеметні підрозділи
найбільш доцільно використовувати в боях за оволодіння населеними
пунктами, у складі штурмових загонів (груп), розвідувальних груп, групи
блокування, а також на блокпостах.
Найбільша ефективність застосування вогнеметів досягається при
комбінованому використанні термобаричних і запалювальних боєприпасів,
внаслідок чого укриття спочатку руйнується, а потім підпалюється.
В населеному пункті де противник веде мобільну оборону,
використовуючи в якості опорних пунктів житлові будинки та промислові
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будівлі, часто міняючи вогневі позиції, ефективність придушення вогневих
точок противника підвищується, при стрільбі з вогнеметів залпами по
декількох віконних та дверних отворах на різних поверхах. Одночасні залпові
удари вогнеметників по перших поверхах багатоповерхових будинків,
перетворених противником в опорні пункти, приводить до того, що будівлі
повністю руйнуються, перетворюючись на купу руїн. За ефективністю
бойового застосування в місті, один вогнеметний постріл рівноцінний
пострілу 155 мм артилерійського снаряду.
Аналіз бойових дій вогнеметних підрозділів, у тому числі під час
виконання завдань РХБ захисту у ході антитерористичної операції свідчить,
що на даний час не вирішено ряд проблемних питань, які потребують
термінового розв’язання, серед яких:
потреба активізувати зусилля щодо модернізації старих зразків та
розробку нових піхотних вогнеметів;
неповна реалізація в конструкціях вогнеметів димової та запальної дії
енергетичного потенціалу та аерозолеутворюючої здатності;
забезпеченість вогнеметних підрозділів тільки старими зразками
піхотних вогнеметів;
потреба обґрунтування оптимального складу боєкомплекту;
відновити досвід введення до штату вогнеметних підрозділів бойових
машин вогнеметників.
В якості напрямків вирішення даних питань розглядається здійснення
планомірного переходу до системи піхотних вогнеметів нового покоління, яка
заснована в першу чергу на реалізації принципу уніфікації та модернізації
існуючих та створення нових зразків піхотних вогнеметів. Вогнеметні
підрозділи повинні вирішувати бойові завдання із застосуванням бойових
машин вогнеметників (наприклад БТР, МТЛБ).
Слід підкреслити, що бойове застосування вогнеметних підрозділів
повинно бути децентралізованим. Вогнеметні підрозділи повинні придаватися
механізованим підрозділам (наприклад, механізованому батальйону –
вогнеметний взвод; механізованій роті – вогнеметне відділення). Найбільш
ефективним є розподіл вогнеметників по парах. Кожна пара повинна
отримувати конкретне завдання щодо знищення цілі. Для прикриття
вогнеметників під час зайняття ними вогневих позицій повинна приділятися
група забезпечення у складі 2-3 стрілків та 1-2 піднощиків вогнеметів.
Екіпірування
вогнеметників
повинно
включати
підігнане
обмундирування та взуття по сезону, бронежилет і сталевий шолом з
підшоломником, автомат, дві наступальні гранати, малогабаритну
радіостанцію, один в'юк (два вогнемета), димові засоби (гранати РДГ).
Відповідна реалізація даних напрямків на практиці щодо створення
перспективних зразків вогнеметно-запалювальної зброї та оптимізація
структури вогнеметних підрозділів сприятиме значному підвищенню
ефективності виконання бойових завдань вогнеметними підрозділами військ
РХБ захисту та виконання бойового завдання в цілому.
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Кайдалов Р.О., к.т.н., доцент
Національна академія Національної гвардії України
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОГО
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ ВЕДУЧИХ КОЛІС ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ
КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ

Військова техніка складає основу засобів рухомості практично усіх
об’єктів озброєння та техніки, що забезпечує тактичну і оперативну
маневреність військ при виконанні ними службово-бойових завдань. Досвід
виконання цих завдань підрозділами Національної гвардії України (НГУ) та
іншими силовими структурами в зоні проведення АТО, свідчить про широке
використання саме колісної техніки (КТ), яка використовується для
перевезення особового складу та матеріальних засобів.
На сьогоднішній день існуючий парк військової колісної техніки, а саме
автомобілів та бойових машин (АБМ), характеризується різномарочністю і
великою кількістю модифікацій, при цьому в значній мірі він представлений
застарілими зразками.
Проведений аналіз зміни кількісного та якісного складу парку
автомобілів та бойових машин за 2014-2016 роки показав збільшення відсотку
нових зразків техніки, здебільшого вітчизняного виробництва. Введення в
експлуатацію наступних зразків: лінійки вітчизняних вантажних автомобілів
КрАЗ різної колісної формули (4х2, 4х4, 6х6) різного функціонального
призначення; нових броньованих автомобілів КрАЗ «Cougar-APC», КрАЗ
«Spartan-APC», КрАЗ «Shrek-APC», «Козак», «Дозор Б»; бронетранспортерів
БТР-ЗЕ та лінійки бронетранспортерів, що створені на базі БТР-4Е, свідчить
про модернізацію парку машин за рахунок нової вітчизняної техніки.
Специфіка застосування військової колісної техніки полягає у
використанні: у різних дорожніх умовах (бездоріжжя, дороги з різним
дорожнім покриттям) та кліматичних умовах; при русі у складі автомобільних
колон на значні відстані з максимально можливою середньо швидкістю руху;
у районі безпосередньої близькості до противника, особливо підрозділами
спеціального призначення.
Вказані особливості використання ВКТ вимагають: підвищення запасу
тягової сили, показників динамічності, маневреності; зниження енергетичних
втрат; забезпечення необхідної захищеності, живучості та скритності
пересування.
Проведений аналіз тактико-технічних характеристик існуючих зразків
(ВКТ) свідчить про їх недостатній запас тягової сили, низькі показники
динамічності, маневреності, живучості та скритності пересування. А
використання у якості силової установки, теплового двигуна внутрішнього
згоряння (ДВЗ), якому притаманні наступні властивості: низький коефіцієнт
корисної дії (ККД) (22 – 60%); значний час на підготовку до руху;
демаскуючий звук; високу нерівномірність крутного моменту, що призводить
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до непродуктивних додаткових витрат енергії на рух, показує на важливість
модернізації приводу ведучих коліс.
Для задоволення цих вимог на військовій колісній техніці пропонується
використання гібридної електромеханічної трансмісії, яка складається з:
теплового двигуна, з агрегатами трансмісії для передачі крутного моменту на
передній міст; генератора та тягових електродвигунів на задній (задні)
ведучий (ведучі) колеса. Застосування гібридного приводу ведучих коліс
автомобіля дозволяє також зменшити і амплітуду коливань тягової сили.
Запропонований електромеханічний привід ведучих коліс передбачає
використання ВКТ у наступних режимах: рух з механічним приводом
переднього мосту; рух з механічним приводом переднього мосту та
електричним приводом заднього мосту (мостів); рух з електричним приводом
заднього мосту від електричної енергії акумуляторних батарей при не
працюючому тепловому двигуні (безшумний режим); рух з електричним
приводом заднього мосту від електричної енергії генератора при
працюючому тепловому двигуні.
Використання гібридної трансмісії дозволить: збільшити ККД до 95%,
підвищити інтенсивність наростання крутного моменту та швидку зміну
тягової сили на колесах за величиною та напрямком, що дозволить швидко
змінювати не тільки лінійну швидкість руху а й виконувати різноманітні
маневри (рух «крабом», розворот на місці, тощо); забезпечити скритний
(безшумний) режим руху при використанні електричного приводу заднього
мосту від електричної енергії акумуляторних батарей при не працюючому
тепловому двигуні.
Таким чином, запропонована гібридна трансмісія може бути використана
для проектування базового шасі (транспортного модуля) різної колісної
формули при створенні типажу колісних машин НГУ та інших силових
структур з різними за призначенням функціональними модулями.
Проведено оцінку зниження непродуктивних втрат енергії двигуна на
рух ВКТ при дослідженні електромеханічного приводу ведучих коліс.
Показано вплив нерівномірності крутного моменту двигунів внутрішнього
згоряння на тягову силу автомобіля. Встановлено, що ця нерівномірність
призводить до непродуктивних додаткових витрат енергії ВКТ. Проведено
оцінку зниження непродуктивних втрат енергії двигуна на рух транспортного
засобу при використанні гібридного електромеханічного приводу ведучих
коліс.
Запропоновано метод оцінки непродуктивних витрат енергії на рух
автомобіля та критерій для їх оцінювання, що представляє собою
співвідношення додаткової витрати енергії до роботи сил зовнішнього опору
руху автомобіля. Отримано аналітичний вираз для визначення коефіцієнта
непродуктивних втрат енергії автомобіля з гібридним електромеханічним
приводом ведучих коліс.
Наведено результати розрахунку коефіцієнта непродуктивних втрат для
гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс автомобіля з різним
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числом циліндрів ДВЗ і коефіцієнті, що визначає долю крутного моменту на
ведучих колесах, яка створюється електродвигуном.
Отримані результати дозволяють дати рекомендації щодо створення
вимог до гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс військової
колісної техніки при її проектуванні та модернізації. У доповіді окреслені
перспективи застосування гібридного електромеханічного приводу ведучих
коліс для військової колісної техніки.
Показано, що запропоновані конструктивні рішення щодо використання
гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс дозволять створювати
нові і модернізувати існуючи основні типи колісної військової техніки на
основі їх міжвидової уніфікації шляхом використання єдиної енергетичної
(гібридної) платформи із застосуванням модульного принципу побудови
різних функціональних модулів цих зразків.
Капітоненко Н.Л.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ БОЙОВОЇ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Технічні характеристики бойової розвідувальної техніки не
відповідають сучасним вимогам. Модернізація (проведення заходів з
продовження ресурсу) вирішить завдання з відновлення технічного стану та
підвищення тактико-технічних характеристик на середньострокову
перспективу.
Бойова розвідувальна техніка призначена для монтажу функціональної
(розвідувально-сигнальної) апаратури, забезпечення життєдіяльності екіпажу
і повинна виконувати свої функції цілодобово в зонах теплого і холодного
клімату незалежно від пори року, при експлуатації на дорогах з різним
покриттям та в умовах бездоріжжя, а також для ведення військової розвідки
та збору розвідінформації; вогневої підтримки спеціальних бойових дій (у
томі числі розвідувально-пошукових, розвідувально-ударних, засадних),
ведення спеціальної розвідки (за необхідності) оперативними підрозділами;
вогневої підтримки дій підрозділів щодо охорони та оборони об'єктів
військової частини та інших військових об'єктів у визначеному районі;
виявлення, переслідуваним (знищення) живої сили противника (терористів),
як відкрито розташованих так і в укриттях (засадах), у районах виконання
завдань та на маршрутах висування до них; здійснення патрулювання
(контролю, спостереженим) визначених районів (ділянок, об'єктів місцевості);
проведення бойового пошуку та рятування на території, що займана
противником; супроводження колон на високих швидкостях шосейними
дорогами і на пересіченій місцевості (у визначеному районі); знищення
рухомих і нерухомих легкоброньованих і малорозмірних цілей, ведення
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ефективного обстрілу низьколетючих і малошвидкісних повітряних цілей,
перевезення вантажів (при необхідності).
Розвиток засобів розвідки повинен привести до забезпечення виявлення
об'єктів противника з необхідною дальністю, точністю й можливістю
передачі даних на пункти управління й засобу ураження в реальному
масштабі часу. Для досягнення цієї мети насамперед передбачається створити
єдиний комплекс розвідки, управління й зв'язки розвідувальних і спеціальних
підрозділів сухопутних військ, а також уніфікованих автоматизованих станцій
обробки даних й управління комплексу розвідки тактичної ланки. При
розробці перспективних засобів розвідки пріоритет віддається забезпеченню
ними:
підвищення комунікаційних можливостей, а саме оснащення
комбінованою навігаційною системою на базі електронного планшету;
встановлення цифрових засобів зв'язку та апаратури криптографічного
захисту трафіка;
засобів розвідки та спостереження – обладнання підйомною щоглою з
приладами спостереження та розвідки (далекомір, тепловізор, телевізійна
камера і система радіотехнічного моніторінгу); укомплектування лазерним
приладом розвідки, комплексованим з приладом навігації; укомплектування
виносною/переносною станцією радіолокаційної розвідки; обладнання
акустичною системою визначення пострілу;
покращення енергозабезпечення – встановлення автономного
енергоагрегату потужністю 4-6-кВт;
підвищення вогневої продуктивності – встановлення дистанційнокерованого кулеметно-гранатометного модуля озброєння; укомплектування
легким переносним протитанковим ракетним комплексом;
підвищення захищеності та безпеки – встановлення додаткового
бронювання, протиосколкового підбою та протикумулятивних екранів;
підвищення протимінної стійкості; обладнання боковими десантними
люками;
покращення рухомості заміною двигуна на дизельний потужністю не
менше 200 к.с. та заміною коробки передач.
При розробці апаратури бойової розвідувальної техніки необхідно
враховувати обробку значних об’ємів інформації при прийомі та передачі
даних. Зростання об’ємів інформації пов’язане, в першу чергу, з
надзвичайною цінністю візуальної інформації при оцінці обстановки
людиною-оператором та особливістю візуальної інформації, як виду даних
(одна секунда відео даних, без використання стиснення, складає сотні
мегабайтів).
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Кириченко Л.М., Уваров В.М.
Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ХАРАКТЕРИСТИК БОЄПРИПАСІВ ПРИ
ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ В КЛІМАТИЧНИХ
УМОВАХ УКРАЇНИ

При проведенні робіт з продовження встановлених строків служби
боеприпасам з гарантійними термінами зберігання, що закінчились, виникає
необхідність робити прогнозування їх довговічності для визначення обсягу та
вартості робіт. Але не завжди вдасться з достатньою точністю спрогнозувати
зміни, що відбуваються у матеріалах спецхімії (МС). що входять до складу
боєприпасів. 1 вже отримано кілька випадків, коли були витрачені кошти, а
терміни служби продовжені не були.
Боєприпас у загальному вигляді складається зі складових частин (СЧ)
та елементів, що містять МС і в залежності від функцій поділяються на засоби
ініціювання, системи запалювання, порохові заряди, засоби ураження із
засобами підриву.
Основним фактором, що визначає швидкість «старіння» МС, є
температура. Через це коригування гарантійних термінів зберігання та
експлуатації слід проводити, виходячи, в першу чергу, з температурного
режиму. Другий основний фактор - вологість повітря, яка. впливаючи на
елементи, інтенсифікує корозію матеріалів.
На даний час прийнятий експериментальний метод прогнозування,
який включає оцінку технічного стану боєприпасу і проведення фізикохімічних досліджень МС та лабораторно - стендових випробувань до та після
прискорених кліматичних випробувань (ІІКВ), що імітують старіння.
Порядок та режими проведення ІІКІЗ визначаються ДСТУ га РТМА 5550-73.
В процесі ПКВ відбуваються зміни характеристик МС до граничного стан}.
Граничний стан боєприпасу визначається станом його СЧ та елементів,
кожний з яких має свій критерій граничного стану:
для засобів ініціювання - відмова у спрацьовуванні;
для систем запалювання - відмова у спрацьовуванні або у
запалюванні зарядів;
для порохових зарядів - порушення фізичної або хімічної
стабільності МС, невідповідність балістичних характеристик заданим
значенням;
для засобів ураження - порушення фізичної або хімічної
стабільності МС. передчасне спрацьовування, відмова у спрацьовуванні або
зниження ефективності дії;
для засобів підриву - передчасне видавання детонуючого
імпульсу або видавання недостатнього детонуючого імпульсу на засіб
ураження.
Прогнозування полягає в тому, що на підставі отриманих
експериментальним шляхом констант, що характеризують схильність МС до
124

12-13 жовтня 2016 року

"Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ"

теплового старіння, виконується розрахунковий прогноз часу до граничного
стану або стану боєприпасу на термін служби, заданий Замовником. Але таке
прогнозування діє лише у випадку відсутності автокаталізу реакцій
розкладання, що проходять в МС та не дозволяє спрогнозувати зниження
безпечності боєприпасу у службовому поводженні.
Прогнозування складається з трьох основних кроків:
1)
визначення усереднених констант, що характеризують
схильність МС до теплового старіння;
2)
проведення розрахунку тривалості циклічного теплового впливу
(еквівалентного одному року зберігання, враховуючи пори року) на підставі
енергії активації МС, найбільш залежного від умов експлуатації;
3)
визначення терміну служби до граничного стану боєприпаси,
або стану боєприпасу до досягнення боєприпасом віку, заданого
Замовником.
Ковтун А.В., д.т.н., професор
Національна академія Національної гвардії України
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ БРОНЕЗАХИСТУ НА ПРОБИВНУ
ЗДАТНІСТЬ КУЛЬ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

Не дивлячись на інтенсивний розвиток сучасних методів ведення
збройної боротьби та розробкам зброї на нових фізичних принципах, на
озброєнні сучасних армій знаходяться удосконалені традиційні види засобів
ураження. Тому актуальними залишаються задачі розробки сучасних засобів
захисту.
У збройних силах розвинутих держав приділяється велика увага
рішенню задачі збереження боєздатності військ на полі бою в умовах
застосування противником різних засобів ураження. При цьому, особливе
значення приділяється розвитку засобів індивідуального броне захисту.
Основними вимогами, які пред’являються до засобів індивідуального
броне захисту, є:
1. Забезпечення необхідного рівня захисту:
- мінімальної глибини затримання кулі або осколка в товщі захисного
матеріалу;
- мінімального прогину захисного матеріалу.
2. Достатній рівень експлуатаційних якостей:
- сумісність з іншими предметами екіпіровки;
- стійкість до дії навколишнього середовища.
3. Стійкість і збереження заданих властивостей при дії вражаючих
факторів інших видів зброї.
При проведенні сучасних військових операцій застосовуються різні
типи озброєння та боєприпасів, кожний з яких має свій набір характеристик
(маси, форми, твердості, швидкості і т.п.), що ускладнює рішення задачі
захисту від них. Основними вражаючими елементами є:
1) осколки артилерійських и реактивних снарядів, гранат, мін;
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2) високошвидкісні кулі;
3) низько швидкісні кулі.
Осколкова зброя може давати тисячі осколків малих розмірів різної
форми, які мають масу близько 1 грама. Осколки мають початкову швидкість
1000-2000 м/с, але маючи неправильну форму, швидко гублять її.
Високошвидкісні кулі мають більшу проникаючу здатність, ніж
осколки. На проникаючу здатність кулі впливає її конструкція. Пуля с
круглим носком, сердечником и оболонкою з м’якого сплаву сильніше
піддається деформації при зіткненні з захисною перешкодою, ніж стальні
осколки. Однак, витягнута форма все ж підвищує її проникаючу здатність.
Більш важкі низько швидкісні кулі с масою до 15 грам досягають
швидкостей до 400 м/с. Тому вони мають той же рівень проникання в
захисну перешкоду, що і високошвидкісні осколки малої маси. С
урахуванням цього, засоби індивідуального
бронезахисту
повинні
задовольняти різним вимогам по захисним характеристикам, які відповідають
різним рівням загрози. В свою чергу рівень загроз визначається характером
бойових дій, видом застосованої зброї та у відповідності з тим, встановлюють
потрібний ступінь захищеності особового складу.
У відповідності із забезпеченим рівнем захисту, бронежилети ділять на
класи, які відрізняються один від іншого масою і матеріалами. Зрівняння
ступені проникання вражаючих елементів в захисні перешкоди проводиться
по балістичній межі V50. Це статистично визначувана швидкість кулі, при
якій відбувається пробивання перешкоди в 50% випадків.
Конструкція бойових бронежилетів включає базовий жилет (25-30 слоїв
кевларової тканини), з тильного боку якого розміщується амортизуючий
пласт (повсть, еластомір), але зі збільшеною площиною захисту. Конструкція
бронежилета має спеціальні ніші для жорстких панелей, які протистоять
високошвидкісним кулям.
Захист екіпажів бойової техніки
передбачає
використання в
порожнині базового жилета подвійної бронепанелі. Конструкція бронежилета
повинна враховувати потреби кожного військовослужбовця. Компроміс
може бути досягнутий шляхом застосування оптимального поєднання нових
матеріалів и сучасних конструктивно-схемних рішень.
Основний удар високошвидкісних вражаючих елементів приймають
жорсткі пластини (рис.1). Вони можуть бути виконані із високоміцних
металів або керамічних панелей. Процес взаємодії кулі з пластиною
спрощено можна уявити як механічне проникання в пластину ударника, яке
викликає складні хвильові процеси, які сприяють пробиванню пластини.
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Рис. 1 Результати експериментів по прострілу металевих пластин із сталі

Характер проникання ударника в перешкоду може змінитися, якщо
перешкода буде уявляти собою конструкцію у вигляді набору пустотілих
циліндрів, які мають верхню частину, що розширюється та циліндричну
частину з діаметром меншим діаметра кули (рис. 2).

Рис. 2. Результати експериментів по прострілу конструкції у вигляді набора пустотілих
циліндрів із сталі

При проведенні експериментів в якості
захисної перешкоди
використовувалися елементи з внутрішнім радіусом циліндрів 0,0025 м,
товщиною 0,001 м, довжиною 0,2 м. Матеріал - сталь 3. Обстріл елементів
проводився кулями зі сталевим сердечником із автомата АК-74 з відстані 5 м.
Глибина проникання кулі в циліндр визначалась прямим заміром після
кожного пострілу. Кінцевий результат виміру глибини проникання кули в
циліндр, має вид: 6,8+-0,4 мм, Р = 0,95.
Подальші дослідження пов’язані з використанням в якості пустотілих
циліндрів скріплених та сумісних елементів.
Корольов В.М., д.т.н., професор,
Лучук Е.В., к.т.н., с.н.с., Заєць Я.Г.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
СИСТЕМА ЦІЛЕРОЗПОДІЛУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАВІГАЦІЙНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В ПІДРОЗДІЛАХ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

Одним із перспективних напрямів вдосконалення системи управління
вогнем під час бойового застосування підрозділів Сухопутних військ на
сучасному етапі, військове керівництво провідних держав світу розглядає
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модернізацію системи цілерозподілу, який дозволить збільшити її можливості
та підвищити оперативність виконання вогневих завдань.
Зокрема, оснащення системи управління вогнем автоматизованою
системою цілерозподілу на базі навігаційної інформації дозволить зменшити
витрати часу та оптимізувати прийняття рішення командиром на розподіл
об’єктів ураження між вогневими засобами, що дасть змогу підвищити бойові
можливості підрозділів.
Але, поряд з високими вимогами до ведення сучасного вогневого бою та
збільшенням технічних можливостей сучасної зброї, вітчизняні способи
управління вогнем, зокрема система цілерозподілу залишилась без змін
(голосом, за допомогою ручних розрахунків, по карті, на основі бойового
досвіду та інше), та є такою що не відповідає вимогам сьогодення.
Основними недоліками системи управління вогнем загальновійськових
підрозділів є недостатнє оснащення сучасними автоматизованими системами
обробки інформації, низькі можливості з управління маневром вогнем та
рухом, недостатнє оснащення сучасними навігаційними засобами та засобами
розвідки цілей.
З метою забезпечення успішного виконання бойових завдань в
складних умовах ведення сучасного швидкоплинного бою необхідно
підвищити
можливості
систем
управління
вогнем
підрозділів.
Загальновійськовий командир тактичної ланки повинен в реальному масштабі
часу отримувати від різних джерел, які ведуть безперервний моніторинг
бойової обстановки на землі і в повітрі, оброблену сучасними електроннообчислювальними системами інформацію, що дозволить командиру з
високою мірою достовірності оцінити обстановку на полі бою та прийняти
рішення щодо оптимального цілерозподілу при здійсненні вогневого
ураження.
Вдосконалення системи управління вогнем за рахунок системи
цілерозподілу із використанням навігаційної інформації, дає також змогу
досягти високої координації дій між бойовими підрозділами та вогневими
засобами, що дозволяє підвищити ефективність використання вогневих
засобів при нанесенні вогневого ураження противнику.
Необхідність дооснащення системи управління вогнем підрозділів
Сухопутних військ Збройних сил України системою цілерозподілу із
використанням навігаційної інформації обумовлена великою кількістю даних
інформації, які поступають та обробляються обчислювальною технікою в
загальновійськовому бою, та вимогами діяти в реальному масштабі часу. Це,
в свою чергу, вимагає підвищення оперативності обробки інформаційних
потоків та скорочення часу на ураження цілей за рахунок автоматизації
процесу прийняття рішення для здійснення оптимального цілерозподілу.
Створення системи цілерозподілу із використанням навігаційної
інформації дозволить не тільки скоротити строки виконання але і розширити
перелік вогневих завдань, які вирішуються, з залученням мінімально
необхідної кількості сил і засобів, а також звести до мінімуму матеріальні
витрати на проведення вогневого ураження в бою, що в цілому дасть змогу
покращити бойові можливості загальновійськових підрозділів.
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Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАДАЧАХ

Війни і військові конфлікти останнього часу свідчать, що успішно діяти
на будь-якому театрі воєнних дій без точного місцевизначення і навігації
неможливо. Аналіз світових тенденцій розвитку систем навігації в арміях
провідних країн світу вказує, що на сьогоднішній день проблема підвищення
якості навігаційного забезпечення у військовій справі стає все більш
актуальною.
Цілком очевидно, що від точності, повноти та безперервності
навігаційної інформації, яка циркулює в системі управління військами, в
значній мірі залежить висока ефективність управління підрозділами та
застосування озброєння і військової техніки під час бойових дій.
У сучасних збройних конфліктах та миротворчих операціях, підрозділи
сухопутних військ вирішують бойові завдання з широким застосуванням
маневру, що підвищує питому вагу маршів. Переміщення військ
здійснюються, як правило, в нічний час або в умовах обмеженої видимості, в
більшості випадків на незнайомій місцевості. Як наслідок, підвищуються
вимоги щодо надійності управління підрозділами з метою їх своєчасного і
точного виходу в пункти призначення. Для цього командири мають володіти
безперервною та точною інформацією про місцезнаходження своїх сил і сил
противника у будь-який момент часу з деталізацією до окремо розташованої
бойової машини (солдата).
Так, навігація наземних рухомих об’єктів за допомогою встановленої на
машинах навігаційної апаратури дозволяє командирам і штабам:
знати у будь-який момент часу місцеположення підрозділів в
бойових порядках як на марші так і під час бойових дій;
вести колони в умовах обмеженої видимості, на місцевості, що
зазнала значних змін внаслідок бойових дій, або на місцевості, де відсутні
орієнтири;
витримувати заданий напрям руху при подоланні водних
перешкод на плаву та під водою;
організовувати точне висування підрозділу, окремої машини у
визначений район, на призначений рубіж (маневр рухом);
організувати вогонь декількох машин по одній або групі цілей;
здійснювати контроль за усіма переміщеннями на полі бою, аж до
окремого військовослужбовця включно.
Все це дає підстави вважати навігаційне забезпечення одним з
визначальних чинників в організації системи управління військами та успіху
бойових дій.
Світовими тенденціями розвитку навігаційних систем є доведення
частки бойових машин військових підрозділів, які оснащаються точною і
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безперервною за видачею навігаційної інформації апаратурою, до 100% рівня.
Більше того, перспективними планами на період до 2020 р. і далі
передбачено, що кожен окремий військовослужбовець на полі бою повинен
мати засоби навігації та доступ до геоінформаційних даних.
Усталеною є тенденція щодо поєднання кількох навігаційних систем в
рамках комплексованої системи, зокрема апаратури користувачів
супутникової радіонавігаційної системи та автономних.
Створення та дослідження ефективності систем навігації і обробки
геопросторової інформації в Збройних Сил України слід вважати важливим
напрямком наукових досліджень в інтересах створення автоматизованих
систем управління військами на основі геоінформаційних технологій.
Костюк В.В., Калінін О.М.,
Русіло П.О., Варванець Ю.В.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ БРОНЕТРАНСПОРТЕРІВ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИМИ МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

З огляду на актуальність питань щодо забезпечення національної
безпеки й територіальної цілісності держави та підтримання відповідного
рівня боєздатності Збройних Сил (ЗС) України, державними програмами
розвитку та Стратегічним оборонним бюлетенем України визначено, що
головні зусилля потрібно направити на планове оснащення військ (сил)
новими і модернізованими зразками озброєння і військової техніки (ОВТ),
відновлення справності та підтримання технічної придатності існуючих
зразків, розвиток системи технічного забезпечення та професійної підготовки
особового складу.
Тому розроблення нових зразків озброєння і військової техніки
вітчизняного виробництва, модернізація існуючих зразків бронетанкової
техніки, а також випробовування, серійне виробництво та оснащення ними
підрозділів та частин Сухопутних військ (СВ) є актуальною проблемою для
ЗС України і пріоритетним загальнодержавним завданням.
Сучасні способи і форми ведення бойових дій, досвід застосування
бронетранспортерів (БТР) в АТО на Сході України показують їхню значущу
роль у збройному протистоянні. Високі показники бойового застосування у
багатьох випадках визначають загальний результат бою і дозволяють
вирішувати широкий спектр завдань, що покладаються на підрозділи СВ.
Стан існуючого парку БТР у СВ характеризується як складний, оскільки
його основу на теперішній час і на найближчу перспективу становитимуть
БТР-60, БТР-70 і БТР-80, які залишилися на озброєнні після розпаду СРСР.
Досвід бойового застосування БТР-60 і БТР-70 в зоні АТО на Сході
України показав, що вони не забезпечують якісне виконання бойових завдань
і не можуть безпосередньо застосовуватися за своїм прямим призначенням.
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Зазначені обставини свідчать про невідповідність зазначених зразків
БТР до сучасних умов ведення бойових дій і потребують глибокої
модернізації у відповідності до зразків найбільш прийнятних типів сучасних
провідних країн світу.
Такі обставини потребують пошуку ефективних способів для
виправлення ситуації щодо ефективного забезпечення механізованих
підрозділів СВ БТР з великими ресурсом напрацювання, надійним рівнем
броньованого захисту, потужним комплексом озброєння, а також
спроможністю відповідати характеру завдань, які вони на даний час
вирішують.
Основними заходами у короткостроковій перспективі для вирішення
вказаних проблем і підтримання високого рівня боєготовності вітчизняних
БТР-60, БТР-70 і БТР-80 є: планова і глибока модернізація зразків;
збільшення ресурсу експлуатації за результатами технічного контролю і
діагностики;
відновлення
й
удосконалення
системи
технічного
обслуговування та ремонту; уніфікація та скорочення номенклатури зразків з
урахуванням вимог і досвіду ведення сучасних бойових дій.
У ході планової модернізації на вітчизняних підприємствах ДК
«Укроборонпром» на модернізовані зразки (БТР-70 ДІ-02 , БТР-80 УП, БТР3Е1) вносяться серйозні зміни: встановлюється спереду і на бортах машини
додатковий броньовий захист від бронебійних куль калібру 7,62 і 12,7-мм,
нові кулестійкі шини, електро- і пневматичні установки, карбюраторні
двигуни замінюються на більш ефективні дизельні, що поліпшує
характеристики рухомості, підвищує прохідність машини у важких дорожніх
умовах, збільшує запас ходу на 25% та значно зменшує витрату палива.
Основним базовим озброєнням модернізованих БТР є вітчизняна
гармата КБА-2 калібру 30 мм, яка дозволяє збільшити дальність і
ефективність стрільби. Модернізовані БТР мають посилений протимінний
захист 3А і 3В за класифікацією НАТО.
На довгострокову перспективу в Державній програмі розвитку
озброєння і військової техніки ЗС України, та інших керівних документах
передбачено забезпечення механізованих підрозділів СВ новітніми зразками
БТР-4Е на заміну морально застарілих БТР-60 і БТР-70. Вітчизняний БТР-4Е
розглядається як основний перспективний зразок бронетранспортера для
механізованих підрозділів, на основі якого можна ефективно вирішити багато
різноманітних питань щодо оновлення парка БТР.
За своїми тактико-технічними характеристиками та експлуатаційними
властивостями БТР-4Е належить до трійки найкращих сучасних зразків БТР,
що відповідають сучасним світовим тенденціям розвитку бойових
броньованих машин. Він має принципово нову компоновку, модульну
конструкцію будови, потужне озброєння бойового модуля, яке об’єднане в
єдину систему керування вогнем, високий рівень балістичного і протимінного
захисту на рівні 2 STANAG-4269 за класифікацією НАТО. БТР-4Е на 100%
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виготовляється та оснащується вітчизняними комплектуючими виробами та
озброєнням.
Тому на даному етапі реформування ЗС України основними напрямами
щодо ефективного забезпечення механізованих підрозділів ЗС України
сучасними зразками БТР є впровадження таких комплексних заходів:
розроблення нових і перспективних зразків з вітчизняними комплектуючими
виробами та озброєнням; планова глибока модернізація та уніфікація
існуючих зразків, які будуть мати високу бойову ефективність і забезпечать
можливість функціонування БТР в єдиній системі управління військами.
Кривизюк Л.П, к.іст.н., доцент, Мокоївець В.І.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ГРАНАТОМЕТІВ ЯК
ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДРОЗДІЛІВ У БОЮ

У другій половині ХХ ст. на озброєнні піхотних підрозділів з’явився
такий потужний засіб вогневої підтримки як автоматичний гранатомет. Ця
зброя створювалась як вогневий засіб для ураження живої сили противника,
що розташована поза укриттями, а також у відкритих окопах і за
перешкодами.
У тактичному відношенні автоматичні гранатомети вигідно поєднали
якості мінометів – здатність вести навісний вогонь, автоматичних гармат –
високий темп стрільби, а також ефективність і маневреність станкових
кулеметів.
Досвід бойового застосування гранатометів показує, що саме
автоматичним гранатометам разом з крупнокаліберними кулеметами
відводиться роль засобу надійного придушення сил противника на відстанях
поза межами дії основних зразків його стрілецької зброї. Вони мають певну
перевагу над малокаліберними зразками артилерії – це, насамперед,
забезпечення високої мобільності підрозділу (солдата) при різкому зростанні
його вогневих можливостей.
Разом з тим, посилення вогневих можливостей піхотних підрозділів на
початку ХХІ ст. спонукає подальший розвиток конструкцій автоматичних
гранатометів.
З аналізу існуючих і перспективних автоматичних гранатометів можна
визначити основні шляхи підвищення бойової ефективності їх застосування.
Насамперед, це покращення мобільності зброї за рахунок зменшення її
розмірів і ваги. По-друге, це підвищення ефективності ведення вогню в
наслідок покращення влучності стрільби. А також удосконалення боєприпасів
до гранатометів.
Присутність на полі бою мобільних автоматичних гранатометів, якими
може бути озброєний окремий солдат, суттєво підвищує вогневу міць дрібних
підрозділів і підтверджує право на існування цього напряму розвитку
гранатометів. Поряд із зменшенням розмірів і ваги гранатометів, значна увага
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приділяється саме вогневим характеристикам зброї – збільшенню ефективної
дальності стрільби, потужності боєприпасів і вражаючої спроможності
гранати.
У напрямі посилення вогневих можливостей мобільних підрозділів в
Україні створено принципово нову автоматичну зброю - 30-мм ручний
автоматичний гранатомет - "Валар-30". Цей гранатомет є все тією ж зброєю
підтримки, проте на вищому рівні. Посилення підрозділу ланки відділення взвод такими гранатометами, які випускають короткими чергами димові,
осколкові і бронебійні гранати, може в корені змінити співвідношення сил на
полі бою.
Для забезпечення бойових дій підрозділів в ланці рота – батальйон
розроблений гранатомет УАГ-40 під гранату калібру 40 мм. Цей калібр
здатний забезпечити більшу ефективність вогневого ураження, а зброя має
вищі характеристики. Вона є ефективним засобом боротьби як проти живої
сили, так і проти легкоброньованої техніки і захисних споруд.
З метою підвищення вогневих можливостей і ефективності бойового
застосування перспективних автоматичних гранатометів цих обох калібрів
необхідно запровадити розробку вітчизняних боєприпасів різних типів:
бронебійних,
кумулятивних,
термобаричних
(об’ємного
вибуху),
несмертельної дії, з дистанційним підривом, тощо.
Враховуючи сучасні тенденції ведення збройної боротьби, а також
призначення автоматичного гранатомету і завдання, до яких можуть
залучатись підрозділи, на озброєнні яких знаходиться цей вид зброї,
підтверджується необхідність прийняття на озброєння СВ ЗС України як
ручного, так і станкового гранатометів нового покоління.
Кривизюк Л.П, к.іст.н., доцент, Федоров О.Ю.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ОЗБРОЄННЯ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

У зв’язку з суттєвими змінами характеру збройної боротьби, підходи до
застосування механізованих і танкових військових частин та підрозділів, на
сьогоднішній день, можуть бути не тільки малоефективними, а й призвести
до згубних наслідків. Тому військові фахівці провідних країн світу
висловлюють думку, що існуюча структура сухопутних військ та їхньої
головної ударної сили – танків потребує перегляду та вдосконалення.
Суттєве відставання зростання бойової ефективності танків від
протитанкових засобів, надходження останніх у великій кількості на
озброєння, починаючи з 80-х років, призвело до зниження ролі танка на полі
бою. Танкові угруповання стали ефективно знищуватися, як безпосередньо
біля лінії бойового зіткнення так і в період їх висування з глибини. Крім того
основний танк, як модернізований серійний, так і перспективний, навіть із
включенням в його боєкомплект боєприпасів збільшеної ефективності під час
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боротьби з піхотними (механізованими, тощо) підрозділами, самостійно не в
змозі виконати покладені на нього завдання. Крім того, взаємодія та спільне
виконання завдань між танковими та механізованими частинами,
підрозділами на полі бою, яка є основою досягнення успіху, ускладнена, а
подекуди неможлива, у зв’язку з низькою захищеністю механізованих
підрозділів, які діють на БМП (БТР) в єдиних бойових порядках з танками.
Оскільки БМП (БТР) суттєво поступаються танку по захищеності й вогневій
потужності, вони не в змозі забезпечити надійну підтримку піхоти, що
спішилася як під час прориву оборони противника, так і при виконанні інших
завдань бою (дій). Але, в той же час, БМП (БТР) є транспортною машиною
яка повинна розміщати не тільки екіпаж, а й озброєний десант, що
проблематично поєднується з розміщенням на ній тяжкого комплексу
озброєння та адекватного захисту. Тільки піхотинець, котрий знаходиться
біля танка, може швидко виявити та знищити гранатометника противника, але
слабо захищені БМП змушені висуватися на віддалені до 200 і більше метрів
від танків. Крім того, сьогодення вимагає, що механізовані та танкові
військові частини й підрозділи повинні бути готовими вести бій (дії) в
нестандартних та надскладних умовах бойової обстановки на урбанізованій
місцевості. Яскравим прикладом тому – застосування механізованих і
танкових підрозділів в АТО, що відбувається на сході нашої країни. Все це
свідчить про те, що в розпорядженні механізованих підрозділів повинна бути
відповідна бойова машина, яка має таку ж маневреність та захист, як і
бойовий танк. Більше того, нова бойова машина повинна забезпечити швидку
посадку – висадку десанту та мати захист, який дозволить особовому складу
спішуватися якнайближче до району ведення бою (дій) або лінії зіткнення
сторін. Як один з можливих варіантів вирішення цієї проблеми, фахівці
провідних країн світу бачать у трансформації бронетанкової компоненти
сухопутних військ в «автономні комплекси», що являють собою інтегрований
комплекс броньованих машин, котрі поєднані в єдиному інформаційному
просторі та створюються на шасі основного танка, з максимальним ступенем
уніфікації, однорідними по маневровим та захисним властивостям та будуть
спроможні діяти на полі бою в єдиному бойовому порядку. Підсумки
досліджень, проведених в ФРН, показали, що концепція створення таких
багатофункціональних зразків озброєння в поєднанні з удосконаленими
принципами їх бойового застосування забезпечать значне скорочення (до
60%) втрат серед особового складу.
Танк та створені на його шасі уніфіковані зразки броньованих машин:
бойових, бойового й технічного забезпечення дозволять на основі
загальновійськових формувань створювати
добре захищені мобільні
розвідувально-ударні формування, інтегровані в інформаційний простір із
засобами вогневого ураження сухопутних військ і авіації тактичної ланки, що
забезпечить виконання бойових завдань у складних умовах обстановки на
будь-якій місцевості.
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Лапицький С.В., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України

Клочко М.Л.
Головний конструктор ДП НВК «Прогрес»
ВАЖЛИВІСТЬ ЕТАПУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ КЕРОВАНИХ
АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ СИНТЕЗУ (ПРОЕКТУВАННЯ)

На озброєння Збройних Сил приймаються все більш складні зразки. До
таких відносяться й високоефективні керовані артилерійські снаряди (КАС).
Це суттєво впливає на процес проектування та викликає відповідні зміни, а
саме: підвищується ступінь його математизації, широко використовуються
обчислювальні засоби.
Найбільш узагальнена постановка задачі синтезу обліку керованого
артилерійського снаряду (КАС) при цьому трактується як задача технічного
проектування відповідно до заданих тактико-технічних вимог. Підкреслимо,
що такий підхід в найбільшому ступеню відповідає прийнятій на теперішній
час організаційній структурі розробки й спеціалізації підприємств галузі.
Одної із основних складових частин процесу синтезу (проектування) є
формування обліку снаряду. На цьому етапі приймаються основні технічні
рішення. Суттєвою особливістю формування обліку снаряду є те, що прийняті
при ньому помилкові рішення дуже важко виправляються.
Проектування (з позицій етапу формування обліку КАС) можна
визначити як цілеспрямовану діяльність конструктора, що пов’язана з
прийняттям основних технічних рішень з побудови снаряду, який
спроможний вирішувати конкретну (в тому числі бойову) задачу.
Проектування передбачає застосування методів аналізу та синтезу й
використовує як еволюційно-кількісні, так й якісні підходи. Таким чином, в
процесі проектування КАС, аналіз і синтез, еволюційно-кількісні та якісні
підходи не відокремлюються один від одного,а проявляються одночасно.
Подивимось загальну постановку задачі формування обліку керованого
снаряда. При умовах відповідних асигнувань та наявності резервів часу
теоретично може бути створений КАС з будь-якими характеристиками.
Однак при цьому може з’ясуватися, що створюваний об’єкт неоптимальний
(нераціональний). Виходячи з історичного досвіду бували випадки, коли
приходилося зупиняти розробку зразків із-за недостатньої їх ефективності.
Створенню (або оцінці) об’єктів воєнної техніки, в тому числі снарядів
зазначеного класу, повинне передувати ретельне формулювання бойової
задачі, яку вони повинні вирішувати. Параметри, що характеризують таки
властивості об’єкту, є параметрами (показниками) бойового ефекту. Для того
щоб отримати чисельні результати виконання об’єктом деякої бойової задачі,
необхідні співвідношення, що пов’язують параметри з конструктивними
параметрами обліку. Зазначені співвідношення для КАС засновані на
розрахунку різноманітного роду характеристик: зовнішньо балістичних,
внутрішньо балістичних, точнісних, вражаючих і т. і.
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З іншого боку, або який корисний ефект, про який необхідно зазначити,
в тому числі й бойової ефект, в пряму пов’язаний з витратами. Ці витрати
багатообразні й характеризуються набором параметрів витрат. Таким чином,
у процесі формування обліку об’єкту його конструктивні параметри
знаходяться у визначеній взаємодії з параметрами ефекту та параметрами
витрат. Як правило, ці три групи параметрів представляються як елементи
відповідних простору. В кожному з цих просторів існують області
припустимих значень з врахуванням усякого роду обмежень фізичного,
технічного, економічного або іншого характеру.
Лукашов В.К., д.т.н., професор, Онда В.І., к.т.н.
Шосткинський інститут Сумського державного університету
ПОВЕРХНЕВОМОДИФІКОВАНИЙ ПІРОКСИЛІНОВИЙ ПОРОХ
ЛАКОВОГО ТИПУ

Піроксилінові порохи – порохи, що виготовляються із високоазотних
нітратів целюлози (піроксилінів), пластифікованих летким розчинником, та
містять в нормованих кількостях стабілізатор хімічної стійкості, залишковий
розчинник та вологу. Дрібнозернисті піроксилінові порохи використовуються
в якості метального заряду стрілецької зброї та малокаліберної артилерії.
Маючи ряд переваг у порівнянні з іншими порохами, таких як велика
механічна міцність, низький температурний градієнт, відносно невелика
разгарно-ерозійна дія на канал ствола, можливість отримання тонкосводних
(2е1<10-3 м) порохових елементів, що обумовлює вказане використання, для
піроксилінового пороху характерні і недоліки. В першу чергу до них відносяться
обмеженість енергетичних характеристик, висока гігроскопічність, складність
отримання прогресивногорящої конструкції порохових елементів для дрібних
марок порохів. Для усунення цих недоліків піроксилінові порохи піддаються
модифікації, як правило введенням в склад пороху відповідних добавок.
В доповіді представлені результати дослідження модифікації
піроксилінового пороху, гранульованого лаковим способом. Модифікацію
здійснювали шляхом
поверхневого насичення порохових елементів
нітрогліцерином, джерелом якого є баліститний порох із утилізованих
боєприпасів. Для цього гранули піроксилінового пороху та частинки
балістичного пороху поміщали у водне середовище, в яке вводили відповідні
компоненти, та перемішували протягом заданого часу при визначеному
температурному режимі. В результаті такої обробки нітрогліцерин виходить із
балістичного пороху у водне середовище, із якого переходить в гранули
піроксилінового пороху. Особливість цього процесу заклечається в тому, що
нітрогліцерин спочатку насичує поверхневі шари гранул піроксилінового
пороху, потім при подальшій обробці зона насичення розповсюджується вглиб
гранули аж до повного її насичення. Це дозволяє регулювати як питому теплоту
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горіння пороху, так і швидкість горіння за товщиною зводу, що горить (радіусу
гранули). Крім того поверхнева обробка нітрогліцерином знижує
гігроскопічність піроксилінового пороху.
Виготовлені дослідні зразки поверхнево модифікованого пороху з різним
вмістом нітрогліцерину, які були випробувані в гладкоствольній зброї.
Результати досліджень показали, що за допомогою такої модифікації можна
керувати рівнем максимального тиску в стволі при пострілі та швидкістю
польоту дробового снаряда.
Луценко В.І., д.ф.-м.н., с.н.с., Луценко І.В., к.ф.-м.н.
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії
наук України
Соболяк О.В.
Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова
АКУСТО-ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОРТРЕТИ ОБ'ЄКТІВ НАЗЕМНОЇ ТА
ПОВІТРЯНОЇ ТЕХНІКИ

Розробка систем розпізнавання пов'язана з рішенням ряду задач. Перша
складається в максимально докладному вивченні об'єктів, що розпізнають.
Метою є з'ясування, які їхні особливості є загальними, а які відрізняють їх
одне від одного. Основним є вибір належного принципу класифікації.
Наступна задача - складання словника ознак, що буде використовуватися як
для апріорного опису класів, так і для апостеріорного опису кожного
невідомого об'єкта або явища що підлягають розпізнаванню. При практичній
реалізації другої задачі зіштовхуються, як правило, із труднощами,
обумовленими обмеженими знаннями характеристик об'єктів. Найбільш
доступними є оптичні зображення об'єктів нової техніки, а також їх акустичні
шуми. У роботі розглянуті інформативні ознаки, які можуть стати основою
для розпізнавання повітряних та наземних об'єктів техніки, одержання яких
може ґрунтуватися на їхніх відео й аудіо портретах.
Відеозйомка об'єктів техніки дозволяє оцінити їхні габаритні розміри
(що дозволяє одержати оцінки ЭПР), а також швидкість руху. При цьому
необхідно розділяти розсіювання від об'єктів у резонансній і високочастотній
областях. У резонансній області розміри об'єкта порівнянні з довжиною хвилі
поля, що опромінює. У високочастотній області довжина хвилі істотно менше
розмірів об'єкта і його ЭПР, у першому наближенні, визначається площею
освітлюваної поверхні.
При рішенні задачі радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей
(ПЦ) часто використовуються досить інформативні спектральні складові, що
містяться у відбитому сигналі й обумовлені відбиттями від обертових
елементів конструкції спостережуваного літального апарата. Використання
таких модуляційних ознак дозволяє розпізнавати класи ПЦ, що розрізняються
конфігурацією й розмірами обертових структур таких, як лопаті повітряних
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гвинтів вертольота й гвинтового літака, лопатки компресора або турбіни
двигуна турбореактивного літака.
При радіолокаційному розпізнаванні основна проблема складається у
визначенні простору інформативних ознак. Відсутність або крайня
обмеженість даних про характеристики розсіяних вертольотами різних класів
і типів сигналів ускладнює створення інформаційних ознакових просторів для
їхнього розпізнавання. Тому на перший план виступають розрахункові
методи й методики формування інформативних ознак поляризаційноспектральних портретів вертольотів, які засновані на загальнодоступних
характеристиках, таких як габаритні розміри вертольотів, довжини й кількість
лопатей, як несучого, так і кермового гвинтів, максимальна швидкість
польоту.
У роботі проаналізована можливість створення словника ознак для
радіолокаційного розпізнавання аеродинамічних і наземних об'єктів техніки
на основі використання даних про габарити об'єктів, а також їх акустичні
шуми. Отримано оцінки ЭПР аеродинамічних об'єктів у резонансній і
короткохвильовій областях (ЭПР корпуса, несучого й кермового гвинтів
вертольота), а також частот їхнього обертання. Показано зв'язок між
акустичними портретами шумів техніки, які дозволяють виділити частоти
обертання гвинтів вертольотів і обороти двигуна наземної техніки із частотою
модуляції розсіяного радіолокаційного сигналу обертовими гвинтами
вертольотів, лопатками турбін і компресорів літаків, і вібраціями корпуса.
Висновки
1.
Інтенсивність розсіяного вертольотами сигналу є слабкоінформативною ознакою. ЭПР різних типів вертольотів відрізняється не
більше ніж на 6 дБ у резонансній й 4 дБ у короткохвильовій області, причому
більші значення ЭПР мають транспортні вертольоти менші - ударні. Однакові
типи вертольотів (транспортні, ударні, багатоцільові) різних виробників
несуттєво відрізняються за ЭПР, як у резонансній так і короткохвильовій
областях.
2.
В той же час частоти модуляції розсіяного сигналу несучими й
кермовим гвинтами для різних типів вертольотів і країн виробників
відрізняються досить значно, що може використовуватися для їхнього
розрізнення й ідентифікації.
3.
Акустичні портрети повітряних і наземних об'єктів техніки
дозволяють за частотою модуляції лопатей (для вертольотів) гвинтів (для
літаків із пропелерами) визначити обороти двигунів, які також проявляються
у відбитих радіолокаційних сигналах, у вібрації корпуса об'єктів техніки й
модуляції - пропелерною, гвинтовою та турбінною розсіяного сигналу.
4.
Збільшення кількості обертів двигуна призводить не тільки до
зростання частоти, але й вібрації, найбільш сильній при режимі
максимальних обертів.
5.
Акустичні портрети об'єктів техніки можуть бути основою для
виділення сигнатур у їхніх радіолокаційних портретах.
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Луценко В.І., д.ф.-м.н., с.н.с., Луценко І.В., к.ф.-м.н.
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії
наук України
Соболяк О.В.
Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ АКУСТИЧНОЇ РОЗВІДКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЖИВУЧОСТІ ОБ'ЄКТІВ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ

Досить привабливим є використання існуючих електромагнітних полів
для підсвічування об'єктів і прийому, відбитих від них сигналів, з метою
виявлення й ідентифікації об'єктів. З цим зв'язано зростання інтересу до
використання пасивних і активно-пасивних засобів радіо й акустичної
розвідки. На сьогодні їх намагаються використовувати для виявлення
гусеничної й колісної наземної техніки, аеродинамічних об'єктів, а так само
окремих людей і груп, пошуку й визначення місця розташування снайпера
після зробленого пострілу, у рамках антитерористичних операцій, для аналізу
виникнення екстремальних ситуацій у місцях великого скупчення людей.
Дальність дії активно-пасивних радіосистем, пасивних акустичних систем і
точність оцінювання координат у значній мірі залежить від рівня
випромінюваних полів, їхніх спектральних характеристик, а також параметрів
середовища поширення та підстильної поверхні, які наразі вивчені недостатньо. У
роботі запропонована методика оцінки дальності дії пасивних акустичних систем
при виявленні гусеничних і колісних об'єктів наземної техніки, аеродинамічних
об'єктів, а також пострілів зі стрілецької зброї та гармат.
В якості об'єктів акустичної розвідки можуть виступати: наземні
транспортні засоби; аеродинамічні об'єкти (літаки й вертольоти), а також
артилерійські й ракетні системи. Наземні й повітряні об'єкти, що
представляють небезпеку для бронетанкової техніки, випромінюють звук у
досить широкій смузі частот, однак у спектрах присутні компоненти,
пов'язані з роботою двигуна. Встановлено, що для об'єктів наземної техніки,
пострілу артилерійських гармат, швидкість убування спектральної щільності
шуму при їх апроксимації степеневими залежностями близька до n 2 , а для
повітряних об'єктів вона трохи вище n 3 . Для оцінки дальності дії
акустичних систем розвідки необхідно знати значення інтегрального
ослаблення шуму джерела розвідки за рахунок атмосфери й підстилаючої
поверхні. Для цього введено поняття інтегрального множника ослаблення, що
враховує вплив поверхні та атмосфери на ослаблення сигналу конкретного
джерела шуму. Отримано спектри деяких джерел шуму для різних віддалень
від них при поширенні в атмосфері. Встановлено, що сильніше
трансформуються спектри більше широкосмугових джерел звуку:
реактивного літака й звуку пострілу. Менше - більш вузько смугових:
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вертольота й дизельного двигуна. При зростанні дальності, розходження в
спектрах випромінювання різних джерел, знижуються. Показано, що
найбільшу ширину спектра мають повітряні об'єкти й звук пострілу, наземні
об'єкти мають меншу ширину спектра акустичного випромінювання. На
більших рівнях (90% і 99% потужності) тенденція зберігається. Звуження
спектра через сильне загасання високих частот досить швидко відбувається
для більшості об'єктів розвідки. Використовуючи дані про рівень шумів
різних джерел, розраховані значення інтегральних множників ослаблення
атмосфери й поверхні, що підстилає, оцінені дальності виявлення об'єктів
акустичного випромінювання при різних метеоумовах і зовнішніх завадах.
Показано, що повітряні об'єкти при відсутності або слабких завадах можуть
виявлятися на відстанях більше ніж 8 км, при низькій температурі й вологості
дальність знижується до 5 км. При вітрі й дощі дальність виявлення менш ніж
1 км. Звуки пострілу при слабких завадах або їхній відсутності виявляються
на відстанях більше 8 км, наявність вітру або дощу зменшує дальність
виявлення до 6...7 км, а при поганих метеоумовах до 3 км. Об'єкти наземної
техніки без завад можуть виявлятися на видаленнях 4...6 км, а при сильному
вітрі й дощі дальність буде менше 0,5 км. Дальності виявлення оцінені для
нейтрального режиму поширення звуку, а також без врахування
турбулентності в прикордонному шарі атмосфери.
Висновки
1.
Через дисперсійні властивості атмосфери при збільшенні відстані
до приймача відбувається деформація спектра прийнятого сигналу. Оскільки
сильніше загасають більш високочастотні компоненти звуку, то відбувається
звуження його спектру. Причому зниження вологості й температури
призводять до збільшення погонного загасання, причому найбільш сильно на
високих частотах.
2.
Інтерференційні явища при відбитті звуку від поверхні Землі
сильніше позначаються на низьких частотах, знижуючи інтенсивність
прийнятого сигналу. Шорсткість же поверхні сильніше позначається на
високих частотах, де вона призводить до зниження коефіцієнту відбиття й, як
наслідок, зменшенню інтерференційного впливу поверхні на інтенсивність
прийнятого сигналу.
3.
Ефективна ширина спектра джерел акустичного шуму, які є
об'єктами акустичної розвідки звужується зі збільшенням дальності до джерела.
Зміни ефективної ширини спектру на рівні значимості 90% можуть сягати 10
разів. Це буде призводити до погіршення точності визначення його місця
розташування.
4.
Розроблено методику оцінки дальності виявлення джерел
акустичного випромінювання в умовах впливу загасання в атмосфері й
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інтерференційному ослабленні земною поверхнею для нейтрального режиму
поширення в атмосфері. Теоретично показана можливість виявлення об'єктів
наземної й повітряної техніки за їхнім акустичним випромінюванням на
видаленнях у кілька кілометрів.
5.
Показана можливість опису спектрів об’єктів наземної та
повітряної техніки фрактальними залежностями, причому у більшості
випадків показник ступеня, який характеризує швидкість убування
спектральної щільності на крилах спектра не перевищує n 2.
Луценко В.І., д.ф.-м.н., с.н.с., Луценко І.В., к.ф.-м.н.
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії
наук України
Соболяк О.В.
Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова
ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-ГРІД ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ

Зараз в різних галузях набирає популярності використання смарт-грид
технологій або технологій розподіленого інтелекту. У військовій справі вони
застосовувалися з незапам'ятних часів. Сама ієрархія побудови військової
структури припускає прийняття рішень кожною ланкою в області своєї
відповідальності, обмін ухваленими рішеннями, результатами їхнього виконання, а
також змінами становища в зоні своєї відповідальності. Інша справа, що канали
передачі інформації між окремими структурними ланками протягом сторіч
перетерпіли істотні зміни. Сучасні розробки, в галузі створення роботизованих
платформ призводять до того, що система керування стає у повній мірі смарт-грідсистемою з розподіленим інтелектом передачі й відображення інформації окремих
ланок керування на загальний пункт, а також відображення, в межах зони
відповідальності кожної з ланок, не тільки інформації отриманої від її
інформаційних датчиків, але й інтегральної інформації від пункту керування. Зараз
основними каналами одержання інформації на об’єктах бронетехніки (БТ) є візири
оптичного й інфрачервоного діапазонів хвиль. Вони забезпечують розвідку стану
навколо об'єкта БТ на віддалях до 5 км у денний час і до 3 км засобами
інфрачервоного (ІЧ) діапазону в нічний. Вони ж забезпечують розпізнавання
потенційно небезпечних об'єктів і наведення на них зброї. У процесі рішення
бойової задачі додаткова інформація, отримана іншими учасниками сцени, як
правило, невідома й тому не використовується для ухвалення рішення. На даний
момент для обміну інформацією між об’єктами БТ використаються радіостанції
коротких хвиль і УКВ. Наступним етапом буде автоматизація процесу передачі
даних про становище між окремими учасниками сцени й командуванням,
створення автоматизованих систем відображення навколишнього стану з
урахуванням ризиків для даного учасника сцени. Крім того необхідно
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

141

СЕКЦІЯ 1

автоматизоване відображення не тільки задач, виконуваних сусідами, а також
технічної готовності кожного з учасників до їхнього виконання. Вочевидь у
супротивників, які мають однотипні інформаційні системи з однаковими
технічними можливостями, однакові й ймовірності виживання. Якщо ж в одного з
них технічні можливості систем розвідки, наведення зброї, керування зброєю та
можливості самої зброї краще, то й ймовірність його виживання в конфлікті
підвищується. До аналогічного результату призводить і поява додаткових
інформаційних каналів, що використовують інші фізичні поля, наприклад,
електромагнітні поля радіодіапазону або акустичне випромінювання об'єктів. Це
дозволяє розширити зону впевненого виявлення супротивника, і, відповідно,
підвищити імовірність виживання. До розширення зони виявлення супротивника,
також може призводити використання додаткової інформації, отриманої від інших
учасників сцени. Особливе значення має підвищення інформативності каналів
одержання інформації про зовнішній стан шляхом об'єднання інформаційних
потоків, отриманих з каналів, що використовують різні фізичні поля (акустичне,
електромагнітне та ін.). Запропоновано використання на кожному з окремих
об'єктів наземної техніки активно пасивних систем, які застосовують сигнали
радіомовних КХ станцій навігаційні та геостаціонарні ТВ супутникові системи для
потреб виявлення та цілевказівки ворожих об'єктів й подальший обмін
інформацією з іншими ланками структури. Показано необхідність створення
автоматизованих каналів обміну інформацією між окремими учасниками сцени, а
також командуванням, і систем відображення інформації, як власних датчиків, так і
отриманої від інших учасників сцени й командування із вказівкою потенційного
ступеня небезпеки. При цьому датчики можуть бути як пасивними, заснованими на
прийомі власного випромінювання об'єктів в оптичному, інфрачервоному
діапазонах електромагнітних хвиль, а також власних акустичних шумів об'єктів
військової техніки, так і активно-пасивними, які використовують вторинні поля
створені внаслідок віддзеркалення об’єктами техніки випромінювань існуючих
систем наземного та космічного базування і власних радіо передавальних станцій.
Висновки.
1.
Для трансформації сучасних бойових платформ і системи їхнього
керування в сучасну просторово-розподілену інтелектуальну смарт-грід мережу
необхідно їх об'єднання автоматизованими системами обміну інформацією із
вказівкою пріоритетності й ступеня небезпеки для кожної з платформ.
2.
Для підвищення надійності й живучості розподіленої
інтелектуальної мережі інформаційні датчики окремих платформ необхідно
будувати, використовуючи поля різної фізичні природи (електромагнітних і
акустичні), різних діапазонів довжин хвиль (від сотень нанометрів для
оптичного діапазону до десятків метрів - для радіодіапазону й акустичних
хвиль). Крім того необхідно застосовувати різні методи зондування
навколишнього середовища як активні з випромінюванням спеціальних
сигналів, так і активно-пасивні - засновані на прийомі вторинних полів,
створюваних відбиттями від об'єктів техніки існуючих джерел
випромінювання наземного й космічного базування, а також пасивні 142
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засновані на використанні власних оптичних, теплових і акустичних
випромінювань об'єктів техніки. Це дозволить підвищити інформативність і
живучість як каналів інформації, так і самих об'єктів техніки в умовах впливу
на них противної сторони.
3.
На додаток до існуючих і широко застосовуваних на об'єктах БТ
оптичних і інфрачервоних систем, необхідно використати акустичні засоби
розвідки й цілевказівки, які можуть забезпечити виявлення об'єктів техніки
(наземної і повітряної) і озброєнь супротивника на видаленнях до 10 км.
4.
Для одержання інформації про навколишнє оточення можуть
використовуватися вторинні поля, створювані об'єктами техніки
супротивника за рахунок відбиття сигналів підсвічування віщальних станцій
КВ діапазону, супутникових систем навігації, телебачення й віщання. Їх
використання може дозволити виявляти рухомі об'єкти наземної й повітряної
техніки на видаленнях в одиниці кілометрів.
5.
Побудова роботизованих комплексів озброєння, вбудованих у
смарт- грід систему розподіленого інтелекту, дозволить підвищити їх
живучість і ефективність застосування в умовах протидії супротивникові.
Майстренко О.В., к.військ.н.
Національний університет оборони України імені І.Черняховського

Колєнніков А.П.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ НОРМ ВИТРАТИ БОЄПРИПАСІВ З
УРАХУВАННЯМ УДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ ВОГНЕВОГО
УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА

Результати аналізу бойового застосування ракетних військ і артилерії
(РВіА) в останніх збройних конфліктах в тому числі і в Антитерористичній
операції на сході України свідчать, що існуючі нормативні документи щодо
бойового застосування РВіА, витрати норм боєприпасів застаріли та
потребують суттєвого перегляду.
Результати аналізу витрати боєприпасів при ураженні цілей противника
свідчать, що в багатьох випадках ці норми суттєво перекривають область
ефективного ураження цілі. Звичайно в деяких випадках, у залежності від
характеру реагування цілі на вогневий вплив, область ефективного ураження
відповідно до координатного закону ураження потребує витрати існуючих
норм боєприпасів, однак із зміною основних чинників які впливають на
ефективність ураження означенні норми необхідно знизити до рівня
допустимої ефективності. До основних чинників, які змінились за останній
час, можна віднести – відносно висока маневреність цілі, зменшення циклу
виявлення-ураження, «розмитість» лінії бойового зіткнення, використання
цивільних об’єктів для прикриття бойового застосування. Означенні чинники
зумовлюють загальний характер поведінки цілі під час бойового
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застосування, що призводить до необхідності перегляду методики планування
вогневого ураження противника (ВУП). Однак навіть попереднє емпіричне
моделювання дозволяє зробити загальні висновки про можливі напрямки які
будуть суттєво впливати на ефективність ВУП РВіА.
Функціонування цілі поблизу цивільних об’єктів потребує підвищення
рівня точності ВУП в тому числі за рахунок використання сучасних засобів
розвідки (безпілотні літальні апарати, космічна розвідка). Звичайно при
використанні засобів розвідки, які дозволяють візуально спостерігати
результати ВУП і за необхідністю вводити коректури під час ведення вогню,
витрата снарядів для досягнення необхідних результатів ураження буде
набагато меншою, зменшиться також ураження цивільних об’єктів.
«Розмитість» лінії бойового зіткнення призводить до
того, що
знизилась необхідність утримання певної лінії оборони, відповідно ціль
доволі часто буде залишати позиції у разі їх вогневого ураження причому
необхідно врахувати відносно високу маневреність цілей. Означене
обумовлює те, що ефективність ВУП буде обмежуватись часом залишення
ціллю своєї позиції. Таким чином, зменшення часу ВУП обумовлює
зменшення витати боєприпасів.
Зменшення циклу виявлення-ураження обумовлює необхідність
залишати позицію до моменту завдавання вогню у відповідь для підвищення
живучості підрозділу РВіА. Тим більше, що збереження сил і засобів
особливо РВіА, в умовах обмеженої їх кількості, набуває особливого
значення. Таким чином, норму витрати боєприпасів буде обмежувати
максимально допустимий час безпечного знаходження підрозділу РВіА на
позиції.
Отже, врахування означених чинників у методиці планування ВУП
дозволить зменшити норми витрати боєприпасів до рівня при якому по цілі
будуть завдаватися максимально можливе ураження при підтримані
максимально можливої живучості підрозділів РВіА в ході їх бойового
застосування.
Майстренко А.Л., член-кор.НАНУ, д.т.н., професор,
Кущ В.І., д.ф-м.н., Кулич В.Г., к.т.н.
ІНМ ім. В.М. Бакуля, НАНУ

Нешпор О.В., к.т.н.
ІПМ ім. І.М. Францевича,НАНУ

Бісик С.П., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЗАСОБИ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ ТРАНСПОРТУ ВІД УРАЖЕННЯ
БРОНЕБІЙНИМИ КУЛЯМИ КАЛІБРУ 12,7 мм

Успішність дій Збройних сил держави в сучасних умовах залежить від
ефективності захисних засобів протибалістичних ударів. Значний внесок у
розробку бронестійких керамічних матеріалів зробили вчені Німеччини,
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США, Японії, Росії. Вагомий внесок у створення бронестійкої кераміки
внесли також вчені НАН України, зокрема, Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевичата та Інституту надтвердих матеріалів ім.
В.М.Бакуля. Відомо, що в якості захисної кераміки розглядались різні види
легкої конструкційної кераміки, головним чином: карбіду бору, карбіду
кремнію, оксиду алюмінію, з яких виготовлялись керамічні шари керамікокомпозиційної броні.
Дослідження останнього десятиріччя провідних матеріалознавчих
центрів світу показують, що конструкції, які складаються з шарів кераміки та
композиційних матеріалів, є перспективними для використання в засобах
захисту від дії високоенергетичних динамічних навантажень. Розробка таких
кераміко-композиційних матеріалів надає можливість використовувати
механічні властивості різних за природою складових, у яких діють певні
регульовані механізми трансформації кінетичної енергії кулі, що створюють
умови для дисипації енергії ударних навантажень. Відтак, матеріали, які
входять до складу броньового захисту від бронебійних куль повинні мати
більш високі дисипативні властивості як керамічних, так і композиційних
полімерних шарів. Для бронекераміки, зокрема, на основі реакційно
спеченого карбіду кремнію, найбільш енергоємними механізмами є утворення
нових поверхонь у керамічному шарі при фрагментуванні його на дисперсні
частинки й уламки різних розмірів та забезпечення умов пластичного
деформування бронебійного стрижня кулі, а для полімерних композиційних
підпорів дисипація енергії, що залишається після руйнування кераміки і йде
за механізмами деформування та руйнування високоміцних армуючих
волокон, а також порушення зв'язків на межі зв'язка-волокно. З метою
найкращої реалізації властивостей, як керамічної складової, так і полімерних
композиційних матеріалів, що входять до складу бронестійких комбінованих
перешкод і прогнозування їх опору в умовах динамічних навантажень,
останнім часом все більша увага приділяється дослідженню особливостей
механізмів руйнування шаруватих комбінованих матеріалів та їх взаємного
впливу на результуючий балістичний захист від дії куль з великою
кінетичною енергією (більшою за 3,4 кДж, СВД, куля Б-32 7,62х51, 6-й клас
балістичного захисту за ДСТУ-В-4103-2002). Створення додаткової керамікокомпозиційної броні легкоброньованого транспорту (ЛБТ), яка здатна
ефективно протистояти дії бронебійних куль Б-32 з великою кінетичною
енергією >17 кДж (Б-32 12,7х108х63,5), а її вагові властивості не потребують
зміни потужності двигуна й ходової частини машини, є надзвичайно
актуальною науковою та практичною задачею.
Кераміко-композиційний бронеблок, наприклад, захисту від куль Б-32
калібру 12,7
мм складається з двох шарів. Призначення лицьового
керамічного шару з високою твердістю полягає в максимальному
пластичному деформуванні й руйнуванні термозміцненого сталевого осердя
кулі, а роль металевого або композиційного підпору - адсорбція залишкової
кінетичної енергії стрижня і фрагментів зруйнованої кераміки. Така
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перешкода має повністю поглинати кінетичну енергію кулі і таким чином
захищати особовий склад від ударної дії сталевого осердя кулі. Роль
додаткової броні, яка використовується для захисту ЛБТ, потреба в якій
виникає у разі використання факторів ураження ЛБТ кулями більшої
пробивної здатності ніж у куль калібру 7,62 мм відносно розрахованої
вихідної штатної бронестійкості корпуса ЛБТ, є іншою. Вона розташовується
зовні корпусу на певній відстані від основної броні або безпосередньо на ній і
має спричиняти суттєве збурення руху куль, їх руйнування або відхилення з
тим, щоб їхня заперешкодна дія не становила загрози щодо руйнування
основної броні ЛБТ. Кераміка, з огляду на її малу тріщиностійкість, є власно
єдиним засобом локалізації пошкодження для використання у "дискретній"
броні, в якій захисний керамічний шар набирається з дискретних елементів
певного розміру. При дослідженні розглядалося два типи дискретних
бронеелементів, а саме плитки (80х80х15 мм) та циліндри (діаметром 33мм
висотою 27 мм зі сферичними або конічними торцями). Як показали
розрахунки та балістичні випробування, такий додатковий захист є достатньо
ефективним. Так шар SiC товщиною 15-17 мм, що забезпечує захист від
пробиття кулі Б-32 калібру 12,7 мм (швидкість 840 м/с) розподіленому на
корпусі ЛБТ. Але з огляду на необхідність оперативної заміни пошкоджених
елементів, наклейка керамічного шару безпосередньо на броню є
недоцільною. Тому більш
перспективним виглядає варіант "навісної"
додаткової броні, який складається з окремих бронеблоків.
Здатність керамічного захисту витримувати багаторазові попадання
може бути забезпечена формуванням його з окремих дискретних елементів,
зокрема керамічних плиток квадратної, шестигранної чи іншої форми. З
огляду на крихкість, керамічний шар сам по собі не є надійним протикульним
захистом. Належна реалізація захисного потенціалу кераміки реалізується
лише при наявності достатньо жорсткого підпору, і це має бути враховано
при виборі конструкції блоку дискретної броні. В дослідженнях розглянуто
дві конструкції. У першому випадку конструкція являє собою шар окремих
керамічних плиток в сталевій упаковці товщиною 1 мм. Розрахунки
показують, що до моменту часу 30 мкс відбувається формування конічної
тріщини, руйнування кераміки в її межах та інтенсивне зношування осердя
кулі. За цей час швидкість кулі зменшується від 850 до 550 м/сек. В наступні
20-25 мкс частково зруйноване осердя проходить шар подрібненої кераміки з
відносно незначною втратою швидкості, після чого вступає в контакт з
корпусом ЛБТ, причому бронесталь, навіть товщиною 6 мм витримує удар,
хоча і локально деформується. Відсутність оживала, втрата більшої частини
маси осердя кулі і значна пошкодженість його залишку є причиною більш
рівномірного розподілу навантаження. Такі умови є сприятливими з точки
зору підвищення захисних властивостей додаткової броні.
Приймаючи до відома простоту і надійність цієї конструкції бронеблока
і її низьку собівартість, вона після пошкодження вже не підлягає відновленню
у зв’язку з тим , що конструкція бронеблока нероз’ємна, а зруйновані
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керамічні бронеелементи знаходяться всередині завареного сталевого
корпусу, до яких в польових умовах дістатись проблематично. Тому було
прийнято рішення, саме для виконання умови ремонтопридатності блоку в
польових умовах) використовувати на конструкцію бронеблока з
дискретними бронеелементами у вигляді циліндрів з сферичними або
конічними торцевими поверхнями.
Інший підхід до створення додаткової дискретної керамічної броні
базується на тому, що навіть невеликий, в кілька градусів кут відхилення
напрямку руху відносно вісі обертання бронебійної кулі, суттєво знижує її
пробивну здатність, і як правило, призводить до руйнування сердечника.
Вказаний ефект використано у дискретній броні, форма керамічних елементів
якої вибрана у спосіб, який практично унеможливлює нормальну (осьову) їх
взаємодію з кулею, а отже суттєво підвищує ефективність бронезахисту. Ще
одна суттєва перевага дискретної броні полягає у високій локальності зони її
пошкодження, а отже здатності витримувати багаторазові попадання. Крім
того, такі вироби є цілком ремонтопридатними, навіть, у польових умовах.
При нормальній взаємодії
на відміну від плоского шару
бронеелемента, пружні хвилі розтягу в циліндричному елементі не
призводять до формування в ньому магістральної конічної тріщини в перші
мікросекунди взаємодії, тому інтенсивне руйнування керамічного бронеблока
локалізоване практично в межах одного бронеелемента. Обмеженість об’єму
елементу обумовлює його практично повне руйнування, але до цього
моменту (≈ 80 мкс) він уже «зіграв» свою роль, тобто оживальна частина
сталевого осердя кулі зруйнована повністю, решта суттєво пошкоджена, а
швидкість осердя кулі знижена до 400 м/с, тобто втрачено понад ¾ вихідної
кінетичної енергії. Як наслідок, основна броня корпуса не пробита, а сусідні
бронеелементи пошкоджені мінімально. Результати моделювання дали
можливість зосередити увагу на двох перспективних конструкціях додаткової
дискретної керамічної броні. Одна з них являє собою блок з плиток SiC
розміром 80х80х15мм, які розташовані безпосередньо на корпусі ЛБТ у
тонкостінних сталевих (1 мм) корпусах розміром 400х400 мм та бронеблок з
шаром гексогонально упакованих циліндричних елементів з опуклими
торцями, що скріплені поліуританом,також розташованих на корпусі ЛБТ.
В результаті виконаної роботи опробована технологія виготовлення
бронеелементів із реакційно спеченого карбіду кремнію. Проведені
балістичні випробування дослідних зразків бронеблоків, на підставі яких
визначені дві основні конструкції блоків додаткової броні на корпусі ЛБТ,
які ефективно протистоять кулям Б-32 калібру 12,7 мм, що відповідає
рівню ІІІ+ балістичного захисту за стандартом НАТО "Protection Levels for
Occupant sof Logistic and Light Armored Vehicles" NATO AEP-55 STANAG
4569.
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Маренко Г.М., к.т.н., доцент, Літвінов О.В.
Національна академія Національної гвардії України
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ВІДОМЧИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БРОНЬОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ

Аналіз виконання Національною гвардією (НГ) та іншими силовими
структурами України службово-бойових завдань в зоні проведення АТО та
забезпеченні правопорядку під час масових заходів показав, що для швидкого
перевезення особового складу, знешкодження диверсійних груп, несення
служби на блокпостах використання не броньованої колісної техніки є
малоефективним.
Наведено результати аналізу тактико-технічних характеристик (ТТХ)
зразків бронетранспортерів, а саме БТР - 60, 70, 80, БРДМ - 2М та їх
модифікацій, які тривалий час перебувають на озброєнні НГ. Наведений
аналіз свідчать про слабкий протикульний захист, відсутність протимінного
захисту та низькі показники динамічності цих зразків броньованої колісної
техніки.
Проаналізовані шляхи технічного переоснащення НГ щодо
забезпечення броньованою колісною технікою, а саме: закупівля іноземних
зразків, модернізація існуючих та розроблення і виготовлення нових
вітчизняних. Розкрито порядок прийняття зразка техніки на озброєння та
приділено особливу увагу на його важливий етап – проведення випробувань.
Розкрито порядок проведення цих випробувань в умовах максимально
наближених до реальної військової експлуатації та методики оцінювання
зразків, основу яких склали показники динамічності.
Представлено порівняльний аналіз ТТХ спеціалізованих броньованих
автомобілів вітчизняного виробництва, а саме: КрАЗ «Shrek», КрАЗ «Feona»,
КрАЗ «Hurricane», «БАРС-6», «БАРС-8», «Козак-001», «Козак-2», «Козак-3»,
«Тритон-01», «Варта» та іноземного «Renault Sherpa Scout».
Наведено результати експериментальних досліджень показників
динамічності броньованих автомобілів при визначальних відомчих
випробуваннях,
що
отримані
при
використанні
мобільного
реєстраційновимірювального комплексу.
Встановлено,
що
використання
мобільного
реєстраційновимірювального комплексу дозволяє скоротити час, підвищити
економічність робіт при проведенні випробувань та отримати результати
показників динамічності з достатньою точністю. Отже, існуючи методи
оцінювання показників динамічності, які використовуються у зазначених
методиках застарілі та не у повній мірі відповідають технічному рівню
виконання сучасних зразків спеціалізованих броньованих автомобілів. Тому
актуальними є питання, які пов’язані із удосконаленням методів оцінювання
показників динамічності колісної техніки при приймальних випробуваннях.
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Марченко О.С., к.т.н.
Державний науково-дослідний інститут МВС України
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТРЕНАЖЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Практика дій працівників правоохоронних органів у надзвичайних
ситуаціях показує, що співробітники повинні точно оцінювати обстановку,
що швидко змінюється і приймати рішення на застосування зброї в умовах
браку часу. При цьому від правильності прийнятого рішення, швидкості та
точності стрільби залежить не тільки їхнє життя, а й особиста безпека
громадян.
Це пояснюється тим, що відповідно до ст. 46 Закону України «Про
Національну поліцію», поліцейський уповноважений у виняткових випадках
застосовувати вогнепальну зброю для припинення протиправних дій якщо
інші його дії не дають бажаних результатів. При цьому рівень професійної
підготовки працівника визначається як умінням правильно оцінити ступінь
необхідності застосування вогнепальної зброї, так і його вмінням ефективно і
максимально безпечно для сторонніх осіб її застосувати. Основними
складовими частинами вогневої підготовки можна вважати теоретичну
(вивчення конструкції, технічних характеристик та правил застосування) та
практичну (відпрацювання прийомів, вправ та практичні стрільби). Слід
зазначити, що з огляду суворого дотримання правил безпеки при поводженні
із вогнепальною зброєю, проведення практичних стрільб можливе тільки в
спеціально обладнаних місцях (тири, стрільбища). Це накладає певні
обмеження щодо важливого методу навчання - постійного відпрацювання
прийомів застосування зброї як під час навчального процесу у навчальних
закладах системи МВС, так і протягом постійних тренувань особового складу
у процесі несення служби, особливо для відпрацювання дій працівника в
ситуаціях протидії озброєному правопорушнику.
Виходом з цього становища може бути впровадження сучасних
мультимедійних технологій як у навчальний процес так і в практику
постійних тренувань особового складу підрозділів ОВС України.
Бойові мультимедійні тири за своїм призначенням слугують для
здобуття навиків стрільби із бойової табельної зброї (ПМ, Форт, CZ та інші) в
обстановці максимально наближеній до бойової, а також із пневматичної та
малокаліберної спортивної зброї для проведення тренінгів на початкових
етапах навчального процесу.
На відміну від відомих систем імітаторів, які використовують лазерний
промінь або ж імітацію стрільби на комп’ютері, головним принципом роботи
даного різновиду тиру є автоматичний вимір в режимі реального часу
координат влучення кулі (бойової, травматичної, пневматичної) в ціль.
Ціллю при стрільбі є зображення, яке проектується мультимедійним
проектором на екран розміром від 1 до 5 метрів в ширину. Вести вогонь
можливо по будь-якому зображенню – фіксованій мішені, мішені, що
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рухається з різною швидкістю, а також по справжньому відеофільму, що
моделює реальну бойову обстановку.
Сюжет розгортається в реальному часі і миттєво змінюється
комп’ютером в залежності від влучності стрільби після кожного пострілу.
Злочинці падають при влученні або ж продовжують свої дії при промахах.
Кількість можливих сюжетів, вправ та варіантів їх розвитку необмежена. В
залежності від практичної підготовки стрільців можливо ускладнювати або ж
спрощувати умови вправи, змінювати швидкість зміщення мішені, розміри
зображень і кількість цілей, розробка відеоматеріалів проводиться з
дотриманням програми курсу стрільб, в залежності від специфіки та роду
діяльності працівників.
Мультимедійні технології дають змогу проводити навчання, починаючи
з освоєння та закріплення початкових навичок (електронні тренажери) і
закінчуючи відпрацюванням дій працівника в тих чи інших ситуаціях,
максимально наближених до реальності. Мультимедійні тири дають змогу
забезпечити навчальний процес широким спектром навчальних вправ від
початкових до моделювання найскладніших ситуацій, що можуть мати місце
на практиці.
Саме тому фахівцями ДНДІ МВС України проведено ряд робіт з аналізу
ефективності застосування електронних тирів та тренажерів у процесі
вогневої підготовки співробітників ОВС.
Результати досліджень показали, що застосування мультимедійних
технологій може значно підвищити рівень вогневої підготовки на всіх її
етапах – з освоєння базових навиків поводження зі зброєю і закінчуючи
відпрацюванням прийомів застосування зброї в умовах максимально
наближених до реальних. Такий ефект досягається завдяки можливості
відтворення на екрані найрізноманітніших бойових ситуацій, причому з
урахуванням виду професійної діяльності того чи іншого підрозділу ОВС.
Підготовка працівників до дій в різноманітних ситуаціях, в тому числі і
екстремальних в яких працівник міліції вчиться адекватно сприймати
ситуацію і приймати виважене правомірне рішення є найбільш актуальним
аспектом підготовки кваліфікованих кадрів, впровадження мультимедійних
технологій в навчальний процес є неминучим. Тому залучення результатів
науково-технічного прогресу в систему службової підготовки забезпечить
можливість не лише підвищити професіоналізм, а й сформувати якісно новий
підхід до забезпечення процесу саме вогневої підготовки правоохоронців.
Митяй Р.І., Хрустальова С.П.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ «МАТРИЧНОЇ
ФОТОЕЛЕКТРОНІКИ» ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЛАДІВ (ПРИЦІЛІВ) ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Показані шляхи та сучасні методи досягнення високої ефективності
оптико-електронних систем (ОЕС), в тому числі тепловізійних приладів
(прицілів), за рахунок удосконалення сучасного рівня матричних
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фотоприймачів (ФП) видимого, коротко, середньо та довгохвильового
інфрачервоного (ІЧ) діапазону, тим самим забезпечення максимальних
значень дальності виявлення, розпізнавання, ідентифікації цілей, визначення
кутових координат цілей, точності прицілювання, які обумовлені вимогами
до ІЧ матриць, наближення ряду характеристик матриць ФП до теоретичних
значень: досягнення розрізнювальної здатності менше дифракційної границі
– кружка розсіяння 12-15 мкм в спектральному діапазоні 8-12 мкм, значення
еквівалентної шуму різниці температур NEDT ~ 0,02 К та доведення до
радіаційних значень температур.
Визначені шляхи підвищення ефективності ІЧ матриць наступного
покоління:
- підвищення частоти обробки інформації (кадрів) до 200 -400 Гц;
- забезпечення динамічного діапазону 80–100дБ замість 60-70 дБ;
- збільшення числа чутливих елементів до 1280х720 (формат
зображення 16х9 як в телевізійних системах) або 1024х1024.
- зниження температури охолодження (для охолоджуємих ФП) до
температур не нижче, чим 120-150 К;
- оснащення ІЧ ФП інтегрованим детектором для лазерного
випромінювання;
- матриця повинна мати мінімальні габарити, бути надійною в
експлуатації, бути як можливо дешевою.
Визначена перспектива можливості побудови ОЕС на фотоприймачах
нового покоління – з лавинним множенням електронів, що здатні при
незначних енергетичних та економічних затратах досягти технічних
характеристик сучасних та перспективних приладів.
Мосійчук С.Я., Мошковський М.С., к.х.н., с.н.с., Сидоренко Н.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ МАЛОЧУТЛИВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА МОДУЛЬНИХ МЕТАЛЬНИХ ЗАРЯДІВ ДО СУЧАСНИХ
АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ

Під час підготовки і ведення бойових дій боєприпаси наражаються на
підвищену небезпеку при впливі вибухової (ударної) хвилі, високої
температури, дії кумулятивного струменя, осколків та куль. Через високу
чутливість традиційних боєприпасів до вказаних зовнішніх впливів бойові
комплекти танків, самохідних артилерійських систем, бойових машин піхоти,
бронетранспортерів тощо детонують, що призводить до знищення техніки,
загибелі особового складу.
Актуальність порушеного питання підтверджується досвідом багатьох
військових конфліктів, у тому числі при проведенні АТО на сході нашої
країни, а також під час виникнення надзвичайних подій на арсеналах, базах,
складах зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України.

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

151

СЕКЦІЯ 1

Особливо це стосується метального заряду на основі баліститних і
піроксилінових порохів для танкових та артилерійських пострілів, як
найбільш чутливої вибухової речовини.
Для вирішення проблеми щодо зниження чутливості метальних зарядів
до артилерійських систем в передових країнах світу широко впроваджуються
спеціальні сумішеві артилерійські порохи на основі гексогену, що
скріплюється полімерною матрицею. У США ці порохи отримали абревіатуру
«LOVA» (Low Vulnerability ammunition, IM або Insensitive Munition), що
переводиться як «низька чутливість боєприпасів або нечутливе військове
спорядження».
Прикладом малочутливих порохів першого покоління є прості суміші у
складі бризантної вибухової речовини гексогену і полімерного
пластифікатору. Такі порохи з 70-х років минулого століття застосовувалися
головним чином у танкових пострілах.
У малочутливих порохах другого покоління крім пластифікаторів
застосовуються енергоємні зв’язуючі, такі як нітрополімер або азидополімер
у кількості 5-30% (використання оксетанових еластичних термопластів, що
мають азидогрупи).
Заряди з подібних сумішей можуть бути виконані у вигляді декількох
порохових шарів різних складу і швидкості горіння. Це дозволяє довше
підтримувати високий тиск у стволі і забезпечувати більш високу швидкість
польоту снаряда при тій самій кількості пороху. В якості окислювача для
таких порохових сумішей можуть бути використані бризантні вибухові
речовини: гексоген, октоген тощо.
Використання сумішевих композицій для заміни бездимних порохів у
ствольних системах забезпечує підвищення ефективності, технологічності та
розширення експлуатаційних властивостей пороху. Крім того, подібні порохи
більш термостійкі та мають знижену залежність швидкості горіння від
температури на відміну від звичайних нітроцелюлозних порохів.
Проведені успішні випробування дали можливість провідним країнам
світу при створенні нових боєприпасів дотримуватися меморандуму щодо
балістики JBMOU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding), в якому
однією з вимог до розроблення нових боєприпасів є використання
малочутливих вибухових речовин.
Практичне застосування малочутливі вибухові речовини отримали в
модульних метальних зарядах до нових 155-мм артилерійських систем:
М231, М232 до самохідної гаубиці «Crusader» (США);
DM82, DM72, DM92 до самохідної гаубиці PzH-2000 (Німеччина);
Bi-MC до самохідної гаубиці«CAESAR» (Франція).
Таким чином, впровадження малочутливих вибухових речовин при
виробництві метальних зарядів дозволить забезпечити їх високу безпеку у
порівняні з традиційними. Наявність таких метальних зарядів у одній з
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протиборчих сторін надасть суттєву перевагу перед іншою, в якій вони
відсутні.
Враховуючи зазначене, доцільно оборонним підприємствам України
при розробленні, модернізації перспективних артилерійських систем
впроваджувати технології виробництва модульних метальних зарядів з
вибуховою речовиною, що має знижену чутливість. Реалізація вказаних
заходів дозволить значно підвищити безпеку боєприпасів при їх експлуатації
відповідно до стандарту НАТО STANAG 4439.
Мошковський М.С., к.х.н., с.н.с., Цапко Ю.В., д.т.н., с.н.с.,
Мосійчук С.Я., Сидоренко Н.М., Шереметов С.І.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ТАРИ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ. СУЧАСНІ АСПЕКТИ

Збройні Сили України для протистояння гібридній війні з боку
сусідньої держави потребують значного посилення уваги до безпеки місць
зберігання боєприпасів. Роль і значення цього питання значно загострюється
тим, що поповнення запасів новими боєприпасами не представляється
можливим з різних причин.
Раніше цим питанням приділялася значна увага з акцентом на
живучості та вибухобезпеці баз та складів зберігання ракет і боєприпасів та
протидії загрозам характерним для мирного часу. В теперішній час значну
загрозу представляють диверсійні акти, особливо з використанням ударних
безпілотних авіаційних комплексів.
Захист від таких сучасних загроз потребує проведення комплексу нових
і специфічних способів протидії. Особливо це характерно для військових
польових складів в зоні АТО. Для цього використовуються заглиблені в грунт
сховища з багатошаровими перекриттями з брусу, досок, жердин накритих
ящиками або мішками з піском укладеними у шахматному порядку,
металопрофільні скатні покриття, а також захисні сітки для зменшення
впливу запалювальних боєприпасів, що направлено скидаються з безпілотних
апаратів особливо в нічний час.
Одним з можливих напрямків підвищення живучості та
вибухопожежобезпеки таких місць зберігання є обробка дерев'яної тари
вогнезахисними покриттями різної рецептури. Враховуючи, що при пожежі в
першу чергу загоряються дерев’яна тара та дерев’яні конструкції, необхідно
максимально використовувати сучасні способи їх вогнезахисту з допомогою
різних вогнезахисних покриттів.
Захисна дія проявляється в тому, що більшість таких покриттів
зменшують глибину і швидкість прогрівання поверхонь, що захищаються.
Такого ефекту досягають використовуючи різні покриття, що містять у
своєму складі речовини, здатні ендотермічно розкладатися при нагріванні,
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

153

СЕКЦІЯ 1

поглинаючи значну кількість тепла і виділяючи при цьому гази, що не
підтримують горіння, водяну пару, а також інші продукти розкладу, що здатні
частково інгібірувати процеси горіння. Температура захищених такими
покриттями конструкцій певний час не перевищує температуру кипіння води
чи температуру розкладання ендотермічного компонента. На сьогодні
найбільш перспективними є спеціальні вогнезахисні покриття, що здатні
спучуватися при нагріванні, утворюючи при цьому певні теплові екрани. Такі
покриття мають порівняно невелику первинну товщину, яка істотно
збільшується за рахунок спучування при підвищенні температури в умовах
пожежі. Коефіцієнт спучування може досягати 30-40 разів. Утворений
пористий коксоподібний спучений шар покриття повинен мати високі
теплоізоляційні характеристики, що забезпечать досить ефективний захист
конструкцій від вогню та поширення полум’я.
Була проведена серія пожежно-технічних експериментів із зразками
штатної дерев’яної тари для зберігання протитанкових пострілів ПГ-7М без
обробки і з обробкою вогнезахисними покриттями на органо-мінеральній
основі з ефектом спучування. Критерієм визначення ефективності
вогнезахисту тари слугували відсутність прогорання матеріалу з якого вона
була зроблена, обвуглювання внутрішньої поверхні ящиків, втрата їх
механічної цілісності, значення показників температури, отриманих по
закінченню випробувань, а також час спрацювання імітаторів боєприпасів –
піропатронів. Показано, що вихідний зразок тари не оброблений захисним
покриттям легко піддається загоранню, поширенню полум'я по його поверхні
і повному руйнуванні тари за час-15-16 хв. В той же час в аналогічних умовах
експерименту зразки тари захищені вогнезахисним покриттями не зазнали
загоряння, в них відсутнє прогоряння деревини і піропатрони не спрацювали.
В результаті проведених полігонних вогневих випробувань
підтверджена ефективність вогнезахисної обробки дерев’яної тари для
зберігання боєприпасів яка свідчить про можливість продовження критичного
часу до вибуху боєприпасів з 15 хв. до 30 хв. і більше, що дасть можливість
провести комплекс заходів щодо локалізації та ліквідації осередків пожежі і
недопущення переростання її в масштабну пожежу з втратами великої
кількості боєприпасів .
Нещадін О.В., Данилов Д.Д., Тодавчич І.В.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЗРАЗКІВ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК

Досвід застосування підрозділів інженерних військ Збройних сил
України в антитерористичній операції визначає ряд першочергових напрямків
розвитку засобів інженерного озброєння.
Особливої гостроти набуває питання мінної безпеки військ. Це
підтверджує досвід проведення антитерористичної операції на ділянках
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Донецької та Луганської областях, де військам доводиться виконувати
завдання в умовах розв’язаної незаконними збройними формуваннями
“мінної війни”, що виявляється в масовому і витонченому мінуванні шляхів
руху та різних об’єктів, унаслідок чого засоби розвідки мінно-вибухових
загороджень, що знаходяться на озброєнні інженерних військ виявляються
недостатньо ефективними. Досвід ведення бойових дій вказує на зростаючий
обсяг завдань для інженерних військ з очищення місцевості від
вибухонебезпечних предметів. Ураховуючи такий ступінь мінної небезпеки,
доцільно: розробляти нове покоління засобів інженерної розвідки і подолання
мінно-вибухових загороджень; створювати мобільні комплекси повітряного і
наземного базування, засновані на комплектуванні оптико-електронною,
тепловізійною і радіолокаційно-розвідувальною апаратурою, які здатні
обробляти і передавати інформацію про мінну обстановку в реальному
масштабі часу, застосовувати пошук мін і фугасів, до складу яких входять
електронні, зокрема керовані, компоненти детонаторів, що може бути
найефективніше вирішене за допомогою селективних нелінійних локаторів;
застосовувати георадари, що працюють на основі методу підповерхневої
радіолокації, бо високий рівень антропогенних і техногенних перешкод у
ґрунті, характерний для сучасного поля бою, різко знижує ефективність
застосування традиційних індукційних міношукачів; виконувати завдання з
пошуку мін у різних умовах, що можна досягнути при використанні прямих
методів виявлення вибухових речовин, наприклад, за допомогою мобільного
широкозахватного комплексу, який працює на основі фотоядерного методу
виявлення вибухових речовин; виконувати завдання ефективної протидії
радіо-вибуховим пристроям, що може бути вирішено за рахунок створення
засобів на основі потужної електромагнітної дії на виконавчі прилади цих
пристроїв.
За досвідом іракського збройного конфлікту - інженерними військами
США використовувалась сучасна універсальна інженерна машина
«Буффало». На сьогодні ця інженерна машина забезпечує досить високий
рівень захищеності екіпажу від протитанкових мін, який досягається
комплексом таких технічних рішень, як V- образна форма днища, модульне
бронювання, сидіння спеціальної конструкції для членів екіпажу та ін. Броня
машини і спеціальні стекла забезпечують захист екіпажу від вогню
стрілецької зброї. Згідно з тактико-технічними вимогами, які висувалися при
розробці цієї машини, екіпаж повинен зберегти боєздатність при підриванні
трьох мін типу ТМ-57 під будь-яким з коліс цієї машини або двох таких же
мін під корпусом машини. Проте, як свідчить досвід застосування цих машин
в Іраку, для виведення їх з ладу і знищення екіпажу досить лише одного
саморобного вибухового пристрою з вражаючим елементом «ударне ядро».
Відповідно, закріплюються сучасні вимоги до нових інженерних машин
щодо підвищення якості інженерної розвідки шляхів висунення військ і
забезпечення нового рівня безпеки як самих саперів, так і
військовослужбовців тих підрозділів, пересування яких вони забезпечують.
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Аналіз особливостей ведення бойових дій у сучасних умовах ще раз
підтвердив значення застосування комплексних табельних засобів
маскування, в зв’язку з чим було прийнято на озброєння ЗСУ маскувальний
комплект «Контраст», який дозволяє зменшити дальність захвату цілі
(бойових машин) засобами високоточної зброї в 9 разів за рахунок зниження
виявлення техніки в інфрачервоному, радіотепловому та радіолокаційному
діапазонах. Проте дані засоби потребують подальшого удосконалення та
швидкого забезпечення ними військ.
Однією із серйозних проблем застосування інженерної техніки є її
моральна застарілість та фізична зношеність. Основними напрямками
розвитку інженерної техніки на сучасному етапі повинні стати:
розробка та застосування машин багатоцільового призначення за
рахунок створення і комплектування їх змінним робочим обладнанням;
раціональне формування номенклатури інженерної техніки, в сторону її
скорочення, а саме розробка робочого (спеціального) обладнання інженерних
машин на базових шасі, які найбільш широко використовуються різними
родами військ з метою спрощення її експлуатації і ремонту;
максимальна уніфікація вузлів, агрегатів як базових шасі так і
спеціального обладнання, що призведе до здешевлення виробництва та
покращення експлуатації та ремонту;
максимальне застосування техніки цивільного призначення, в першу
чергу землерийної та вантажопідйомної,
яка має аналогічні функції
військової інженерної техніки, або потребує мінімальних конструктивних
змін для забезпечення вимог військ;
розробка для ряду штатної інженерної техніки комплектів навісної броні,
яка підвищить її захищеність при роботі в зоні бойових дій.
Таким чином, вищенаведені пріоритетні напрямки розвитку нових
високоефективних засобів інженерного озброєння вказують на необхідність
створення комплексних програм у Збройних Силах України, спрямованих на
підвищення якості виконання завдань інженерного забезпечення дій військ.
Окіпняк Д.А., к.пед.н., Павлючик В.П., Малюк В.М.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного

Окіпняк А.С., к.пед.н.
ПДАТУ
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДИХАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТА
ДИХАЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДО НИХ

До початку 1990 року. основним розвитком водолазної справи, була
практика використання апаратів з відкритою схемою дихання. Такі апарати
завдяки своїй відносній дешевизні, простоті устрою і експлуатації здобули
величезну популярність у всьому світі. Однак поряд з цим дані апарати мають
істотні недоліки, зумовлені їх конструкцією і використанням в якості
дихальної суміші повітря. Те повітря, яким ми дихаємо на поверхні, умовно
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можна назвати газовою сумішшю, воно досить добре підходить для дихання
під водою. Але використання повітря для дихання на глибинах понад 40 м
передбачає перш за все небезпеку азотного наркозу. Саме тому глибина 40 м
є межею, встановленою провідними асоціаціями аматорського підводного
плавання. Отже наслідком використання повітря для дихання при зануреннях
є обмеження по глибині і часу перебування під водою. До побічних ефектів
застосування повітря для дихання можна віднести появу сухості в роті і
відчуття спраги після занурення. Всі ці причини зробили необхідним
використання для дихання під водою спеціальних газових сумішей. Газові
суміші, що містять азот і кисень, отримали назву "Nitrox". Так називається
будь-яка комбінація азоту і кисню, а розрізняються вони за процентним
вмістом кисню в суміші. Суміші з підвищеним вмістом кисню мають назву
"збагачене повітря" - Enriched Aiк Nitrox, скорочено EAN. Слід зазначити, що
в професійній водолазної практиці різні газові суміші використовуються для
дихання досить давно, але широкого застосування вони не отримали.
Виходячи з фізіологічного впливу азоту на організм людини при
підвищеному парціальному тиску, логічно було б запропонувати дайверам
дихати під водою чистим киснем. Однак кисень також має суттєві обмеження,
пов'язані з його токсичним впливом на організм людини. Токсична дія кисню
залежить від величини його парціального тиску в складі газової суміші і від
часу перебування водолаза в такому середовищі. Специфічну водолазну
хворобу, викликану токсичною дією кисню називають кисневе отруєння.
Воно може мати легеневу форму, що супроводжується запальними явищами з
набряком легенів, і судомну форму, яка призводить до конвульсій, а іноді і до
летального результату.
На сьогоднішній день бурхливий розвиток індивідуальних дихальних
апаратів (ІДА) дав поштовх їх використанню в широких межах. Однак
водолазний спуск в ІДА має певні особливості. Зокрема, потрібно більш
ретельно контролювати свою плавучість, тому що в порівнянні з плаванням в
звичайних апаратах з відкритим циклом дихання водолаз в ІДА має більший
обсяг ємностей, заповнених газом. При спливанні цей обсяг збільшується і
може призвести до неконтрольованого викиду дайвера на поверхню. У той же
час зміни плавучості водолаза при вдиху-видиху не відбувається, тому що
об'єм газової суміші, що циркулює в дихальному контурі практично
постійний. Не менш складними проблемами є як визначення ліміту
бездекомпресійного занурення, так і визначення парціального тиску кисню в
дихальному мішку для апаратів напівзамкненого циклу. У перспективі можна
очікувати зниження маси і габаритних характеристик ІДА, хоча і тут існують
певні обмеження. Так, наприклад, обсяг дихального мішка повинен бути
достатнім для забезпечення комфортного дихання. У свою чергу, обсяг
дихального мішка безпосередньо впливає на плавучість водолаза, і є потреба
у додаткових вантажах, для її компенсації. Трубки вдиху і видиху також
повинні мати діаметр, що забезпечує легкість дихання. Регенеративний
патрон повинен мати запас хімічного поглинача, достатній для забезпечення
водолазного занурення з гарантійним запасом. Крім того, конструкція ІДА
повинна містити компенсатор плавучості і резервний запас газової суміші.
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Подальший розвиток ІДА, очевидно, буде відбуватися в напрямку
вдосконалення електронних систем управління вмістом кисню в дихальній
суміші, розрахунку режимів декомпресії і аварійної сигналізації. В ідеалі ІДА
повинні оснащуватися датчиками кисню, здатними забезпечити мінімально
необхідну подачу дихальної суміші в дихальний контур і забезпечувати
дайверу контроль над поточним вмістом кисню в дихальному контурі.
На шляху освоєння людиною підводного простору існує ряд медикобіологічних проблем. Одна з таких - профілактика декомпресійної хвороби.
Медики виявили ряд несприятливих наслідків декомпресії, такі як хронічні
ураження серцево-судинної і нервової систем та опорно-рухового апарату, які
в сукупності визначаються як хронічна декомпресійна хвороба.
Одним з перспективних напрямків вирішення проблеми декомпресії
водолазів і підводників є застосування технології рідинного дихання під час
водолазних занурень, а також під час рятування екіпажів аварійних підводних
човнів, що лежать на дні, методом вільного всплиття. Поряд з тим однією з
основних проблем використання рідинного дихання є подолання інстинкту
самозбереження і наслідків стресу в процесі заливки рідини в легені. Тому
психотренінг є обов'язковою частиною підготовки до такого процесу.
Апарати з відкритим циклом дихання, завдяки їх простоті, дешевизні і
більш низьким вимогам до рівня підготовки плавців, навряд чи будуть в
найближчому майбутньому повністю витіснені ІДА. Проте використання ІДА
в водолазної практиці має явну тенденцію до розширення, а впровадження
методу рідинного дихання в практику дозволить рятувати підводників з
граничних глибин, а також виконувати спеціальні водолазнї роботи на
глибині до 500 м.
Оліярник Б.О., д.т.н., с.н.с.
ДП ЛДЗ ЛОРТА

Євтушенко К.С., к.т.н.
ДП ЛНДРТІ
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС
УНІФІКОВАНИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ДЛЯ МАШИН
УПРАВЛІННЯ ТА ВОГНЕВИХ ЗАСОБІВ АРТИЛЕРІЇ

Нинішній стан технологічної бази українського ВПК через
«непотрібність» упродовж двох десятиліть не дозволяє широкомасштабно і
негайно вивести рівень озброєння Збройних Сил України на необхідний
рівень. Існуючий на сьогодні потенціал підприємств-розробників, що зостався
у ВПК, необхідно сконцентрувати на створенні максимально уніфікованих та
сумісних між собою зразків апаратури, в тому числі в частині таких видів
забезпечення як інформаційне, лінгвістичне, програмне, і обслуговування, які
повинні мати, за можливості, міжвидове призначення.
Основна увага при створенні комплексу автоматизованого управління
(КАУ) артилерійським дивізіоном була направлена на оснащення машин
управління та вогневих засобів сучасними уніфікованими апаратно158
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програмними засобами оброблення та управління, зв’язку, передачі даних,
впровадження автоматизованих комплексованих систем навігації і
топоприв'язки, метеозабезпечення. У створених системах енерго- та
життєзабезпечення машин управління використовуються сучасні апаратнопрограмні засоби, які реалізують всі необхідні вимоги до таких систем.
На машинах управління та вогневих засобах КАУ забезпечуються
автоматизоване виконання завдань підготовки ведення вогню та управління
виконанням вогневих завдань, формування, передавання та приймання
телекодових повідомлень радіо та проводовими каналами зв’язку,
комплексована навігація та автоматизована топоприв'язка. При цьому
забезпечена можливість розгортання комплексу апаратури на будь-якому виді
гусеничної або колісної платформи, глибоке автоматизоване тестування
систем у випадку відмови.
Комплекс апаратури машини управління (вогневого засобу) складається
з поєднаних в єдину інформаційну мережу автоматизованих робочих місць
(АРМ), оснащених комплексом засобів автоматизації, і розміщається на
гусеничній або колісній платформах. Кожна з рухомих платформ (гусенична
або колісна) в свою чергу обладнана засобами енергозабезпечення (в тому
числі виносними): основним енергоагрегатом, буферним акумулятором та
засобами підтримки кліматичних умов: кондиціонування, обігрів, вентиляція,
що керуються автоматизовано.
Крім того, в кожному рухомому компоненті КАУ знаходиться
виносний комплект переносної апаратури, що дозволяє вирішувати основне
коло завдань управління.
Розподілена архітектура та уніфікована побудова комплексу апаратнопрограмних засобів рухомого компонента КАУ значно підвищують його
технічну надійність і живучість. Забезпечується взаємодія та сумісність з
доданими засобами розвідки, вищими артилерійськими командними
пунктами та пунктами управління, командними пунктами підтримуваних
підрозділів.
Основою автоматизованих робочих місць (АРМ) машин управління є
розроблений уніфікований малогабаритний бортовий комп'ютер, в якому
враховані можливі варіанти його використання для різних АРМ АСУ ТЛ в
машинах управління різних типів на різних рухомих платформах. Стійкість
до кліматичних та механічних факторів підтверджена повним циклом
випробувань.
Для забезпечення телекодового зв´язку на існуючих проводових
засобах на фоні голосового зв´язку розроблений уніфікований ряд модемів,
що дозволяють забезпечити цифровий зв´язок по польових проводах на
віддалі до 10 км.
Криптозахист інформації, яка циркулює в КАУ на машинах управління
та вогневих засобах, шифрування даних і повідомлень, які передаються через
радіостанції або польовим кабелем, забезпечуються апаратурою шифрування.
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Для автоматизованого управління бойовою роботою батарей або
окремих гармат необхідно в інформаційній базі даних постійно мати
інформацію про власне місцеположення та орієнтацію машини з високою
точністю. Для автоматичного отримання таких даних в комплекс апаратури
машин управління включена комплексована система навігації, яка отримує
інформацію про місцеположення від супутникової системи, а за відсутності
сигналів від супутників, або їх недостатньої кількості, самостійно в
автономному режимі обчислює необхідні навігаційні параметри,
використовуючи власний набір давачів, встановлених на борту машини.
На основі розроблених апаратних засобів для машин управління
можливо в короткі терміни провести модернізацію самохідних
артилерійських та мінометних систем, а на базі виносних комплектів модернізацію причіпних систем.
Створений базовий ряд уніфікованої апаратури оброблення та
управління, зв’язку, криптозахисту, навігації та топоприв’язки, життє- та
енергозабезпечення, а також дві рухомі платформи на гусеничному та
колісному шасі, на базі яких створюються машини управління КАУ
артилерійськими підрозділами, придатні для побудови на їх базі зразків
озброєння, машин управління, розвідки, забезпечення тактичної ланки
Сухопутних військ. Пропоновані комплексні інженерні рішення із
апаратурного забезпечення та оснащення машин управління артилерійським
дивізіоном можуть бути використані як завершені і випробовувані рішення
розробниками інших зразків озброєння, управління, розвідки Сухопутних
військ.
Подригало М.А., д.т.н., професор, Нікорчук А.І.
Національна академія Національної гвардії України
ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ВІЙСЬКОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН
ШЛЯХОМ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ ЗА КРИТЕРІЄМ ДИНАМІЧНОСТІ

Автомобільна колона – організована група з трьох і більше автомобілів,
що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним під
єдиним керівництвом начальника колони та виконують одне завдання.
Проблема руху автомобілів в колоні нероздільно пов'язана не тільки із
забезпеченням безпеки руху та пропускною здатністю автомобільних доріг а
й можливістю здійснювати перевезення в умовах безпосереднього бойового
зіткнення з противником, що додатково висуває до військових автомобільних
колон вимоги в першу чергу до її живучості.
Під живучістю автомобільної колони слід розуміти властивість системи
у повному обсязі або частково виконувати свої функції в умовах
несприятливих зовнішніх впливів, до яких і слід віднести умови
безпосереднього бойового зіткнення з противником.
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Оціночним показником живучості автомобільної колони можна
прийняти імовірність її неураження, яка є зворотною величиною до
імовірності її ураження. При визначенні імовірності ураження враховуються
наступні чинники: число пострілів; момент часу виявлення об’єкта;
імовірність влучання у ціль, які здебільшого характеризують засоби
озброєння з яких ведеться пораження автомобільної колони; час знаходження
об’єкта в зоні обстрілу, який характеризується тягово-швидкісними
властивостями автомобілів, які входять до складу колони.
Живучість автомобільної колони також залежить від наступних
властивостей, а саме:
- здатність швидко долати небезпечні ділянки місцевості;
- здатність мінімально розтягувати довжину колони під час руху;
Поліпшення властивостей живучості автомобільних колон досягаються
шляхом врахування тягово-динамічних властивостей автомобілів, які входять
до складу колони. Низькі тягово-динамічні властивості окремих автомобілів
призводять до розтягування колони, а значить до збільшення часу
знаходження автомобілів в зоні обстрілу, що зменшує їх живучість. Тому при
формуванні автомобільних колон необхідно враховувати паспортні тяговошвидкісні властивості машин, їх завантаження та пробіг, який впливає на
зниження вказаних властивостей в процесі експлуатації.
Так, при формуванні автомобільних колон пропонується враховувати
критерій – «індекс динамічності автомобіля в колоні», що представляє собою
відношення лінійного прискорення автомобіля в колоні до лінійного
прискорення автомобіля-лідера. У якості останнього застосовується головний
автомобіль начальника колони, що має, як правило, найбільш високі тяговодинамічні властивості. Для забезпечення мінімальної довжини колони
запропоновано розставляти автомобілі в колоні (вслід за головною машиною)
у порядку підвищення індексу динамічності. В цьому випадку, імовірність
розтягування автомобільної колони в русі буде зведена до мінімуму, що
підвищить її живучість.
Полегенько О.Ф., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України

Полегенько С.О.
Національний авіаційний університет
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВІДКИ СТРІЛЯЮЧИХ ВОГНЕВИХ
ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ АКУСТИЧНИХ СИСТЕМ З ВІДКРИТОЮ
АРХІТЕКТУРОЮ

Досвід ведення бойових дій в антитерористичній операції на сході
України свідчить про широке застосування противником тактики ведення
бою проти розрахунків окремих опорних пунктів (блокпостів) і підрозділів в
місцях дислокації, рухомої військової техніки і т.д. Однією з основних загроз
з боку противника при цьому є масований обстріл артилерійськими
вогневими засобами, засобами ближнього бою, стрілецькою зброєю, а також
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снайперський вогонь. У зв'язку з цим багатократно зростає роль саме
технічних засобів розвідки, що базуються на виявленні демаскуючих ознак за
різними фізичними полями, створеними вогневими засобами противника.
У цьому сенсі актуальним можна вважати використання акустичного
випромінювання (ударної звукової хвилі і дулової звукової хвилі) стріляючих
вогневих засобів, оскільки акустичний метод розвідки має цілий ряд переваг
таких як:
- круговий (360 °) сектор розвідки;
- визначення калібру і виду зброї, що дозволяє аналізувати бойову
ситуацію і встановлювати пріоритети цілей;
- пасивний (чекаючий) режим роботи, що забезпечує системі стійкість і
маскування;
- виявлення декількох вогневих позицій, з яких вогонь ведеться
одночасно;
- тривала безперервна робота (місяць і більше) в необслуговуваному
автоматизованому режимі;
- невеликі масово-габаритні характеристики;
- можливість роботи в русі;
- порівняно невисока вартість апаратури.
Класичні методи визначення напрямку і дальності до джерела звуку для
збільшення точності вимагають збільшення відстані між звуковими базами
(звукоприймачами). Спосіб ведення сучасних бойових дій накладає значні
обмеження на розміри звукових баз, відстані між ними, та час їх розгортання.
Одним із способів вирішення цієї проблеми є створення мікрофонних полів
(решіток) і алгоритмів обробки прийнятих акустичних сигналів з
використанням сучасних цифрових технологій. Тому актуальним є створення
акустичного комплексу з розподіленою антеною системою (для збільшення
відстані між звуковими базами) і як наслідок збільшенням точності
визначення дальності і напрямку. Суть цього комплексу полягає в тому, що
кожна акустична база функціонує як окрема система, що приймає акустичне
випромінювання і обробляє отримані дані. Для чого в кожній базі окрім
акустичних датчиків передбачені технічні засоби обміну інформацією з
аналогічними базами, засоби орієнтування і навігації, обчислювальні засоби з
відповідним програмним забезпеченням. Це створює гнучку систему з
відкритою архітектурою, яка може включати аналогічні блоки, кількість яких
обмежується лише вимогами по точності визначення місця положення
стріляючих вогневих засобів противника, та необхідною шириною смуги
розвідки. Таким чином, при збільшенні кількості блоків в комплексі, буде
збільшуватися відстань між звуковими базами, в результаті, ґрунтуючись на
фізичному принципі поширення звукової хвилі, буде збільшуватися точність
вимірювань і в результаті цього, буде реалізовано більш точна і швидка
реакція на ситуацію, що виникла. До того ж гнучка архітектура побудови
такої системи дозволяє розміщувати її елементи як безпосередньо на позиціях
підрозділів нижньої тактичної ланки, блокпостах, так і в колонах техніки, яка
рухається, що дозволить зменшити витрати відповідних сил і засобів на
ліквідацію "небезпечного об'єкта".
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Русіло П.О., к.т.н., с.н.с., доцент,
Варванець Ю.В., Костюк В.В., Заболотнюк В.І.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЕРСПЕКТИВНИХ БОЙОВИХ НАЗЕМНИХ
РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ

Сучасна воєнно-політична обстановка в Україні характеризується
проведенням АТО на сході України і загостренням умов щодо зовнішньої
агресії зі сторони Росії. Виникнення нового виду загроз призводить до
постійного удосконалення та розвитку форм і способів ведення збройної
боротьби і зумовлює необхідність створення перспективних бойових
наземних роботизованих комплексів (БНРК).
Проблеми сучасного етапу створення та застосування вітчизняних
БНРК необхідно вирішувати за такими основними напрямами:
створення сімейств уніфікованих роботизованих комплексів різних
масогабаритних характеристик і оснащення елементами штучного інтелекту;
розроблення різних компоновок базових військових роботизованих
комплексів з широким спектром призначення;
створення єдиної елементної бази роботизованих комплексів з метою
реалізації мінімальних маси і габаритних розмірів як в рамках технологій
проектування, так і виробництва окремих модулів.
Сферами застосування БНРК є: бойові дії; оперативне (бойове)
забезпечення; інженерне, радіаційне, хімічне, біологічне забезпечення;
охорона рубежів, смуг, районів, позицій, об’єктів; проведення пошуковорятувальних робіт; тилове забезпечення.
Розроблення, виробництво та застосування БНРК дасть можливість:
зберегти життя та здоров’я військовослужбовців під час виконання
небезпечних завдань;
підвищити ефективність застосування частин і підрозділів Збройних
Сил України для вирішення широкого кола завдань (розвідувальних, ударних,
спеціальних) в різних умовах бойової обстановки
Враховуючи загальноприйняту міжнародну Класифікацію наземних
робототехнічних комплексів (НРК) і Концепцію застосування НРК для
виконання завдань Збройних Сил України на період до 2020 року та
подальшу перспективу, головні напрями створення НРК у передових країнах
світу та основне їхнє застосування у ЗС України і передбачуваних бойових
діях (поле бою – як в міському середовищі так і на пересічній місцевості),
автори пропонують розробити БНРК трьох категорій.
Перша категорія – це важкі тактичні БНРК для оснащення
механізованих (танкових) підрозділів сухопутних військ, розроблені на базі
гусеничного шасі бойової машини піхоти (БМП), мобільні, підвищеної
прохідності, броньовані, при цьому добре захищені від обстрілу з РПГ,
крупнокаліберної стрілецької зброї, а також від вибуху мін. Встановлений
комплекс озброєння повинен забезпечити вогневу підтримку наземних
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підрозділів, нанесення вогневого ураження танків, бойових броньованих
машин, інженерних об’єктів і укріплених фортифікаційних споруд та живій
силі противника, перевезення особового складу піхотного відділення до поля
бою, охорону об’єктів і комунікацій, забезпечення зв’язку, а також для
доставки на поле бою зброї, боєприпасів та іншого військового майна.
Друга категорія – це середні тактичні БНРК для оснащення
механізованих підрозділів сухопутних військ, розроблені на базі шести
колісного шасі бойової броньованої колісні машини (ББКМ), мобільні,
підвищеної прохідності, мають диференційне бронювання шасі і платформи
для озброєння, добре захищені від обстрілу крупнокаліберної стрілецької
зброї та вибуху мін і саморобних вибухових пристроїв. Встановлений
комплекс озброєння повинен забезпечити ураження повітряних цілей на
низьких висотах зі швидкістю 400 км/год та надводних малотоннажних цілей,
нанесення вогневого ураження по автомобільній і легкоброньованій техніці та
живій силі противника, вогневу підтримку дій тактичних мобільних груп у
ході проведення бойових операцій, патрулювання конфліктних зон та
розвідки місцевості, охорону об’єктів і комунікацій, забезпечення зв’язку,
перевезення особового складу піхотного відділення до поля бою, боєприпасів
та іншого військового майна.
Третя категорія – це легкі тактичні БНРК для оснащення механізованих
підрозділів сухопутних військ, розроблені на базі чотирьохколісного шасі
ББКМ, підвищеної прохідності, які мають добре захищені шасі і платформу
від обстрілу зі стрілецької зброї та вибуху мін і саморобних вибухових
пристроїв. Встановлений комплекс озброєння повинен забезпечити нанесення
вогневого ураження по автомобільній і легкоброньованій техніці та живій
силі противника, вогневу підтримку дій тактичних мобільних груп у ході
проведення бойових операцій, патрулювання конфліктних зон та розвідки
місцевості, охорону об’єктів і комунікацій, забезпечення зв’язку, перевезення
особового складу піхотного відділення до поля бою, боєприпасів та іншого
військового майна.
Сальник Ю.П., к.т.н., с.н.с.,
Корольова О.В., к.т.н., Матала І.В.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ УДАРНИХ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ ТАКТИЧНОГО КЛАСУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Аналіз розвитку авіації збройних сил провідних країн світу свідчить, що
на сьогодні попит на безпілотні авіаційні комплекси продовжує невпинно
зростати.
Переважна частина існуючих безпілотних літальних апаратів та тих, що
розробляються, через їх доволі високу вартість розрахована на багаторазове
застосування, тобто обов’язкове повернення БпЛА після виконання завдання.
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Поряд з цим в сучасних умовах виникає нагальна потреба у створенні
окремого класу БпАК оснащених недорогими у виконанні та експлуатації
ударними БпЛА одноразового або ж багаторазового застосування тактичного
класу (в залежності від типу озброєння).
Такі ударні БпАК тактичного класу призначені для ураження наземних
(надводних) цілей противника, в тому числі захищених та високомобільних.
В ударних БпЛА тактичного класу повинна передбачатися можливість
припинення атаки цілі і повернення у режим патрулювання (баражування) в
тому випадку, якщо ціль не виявлено або втрачено сигнал випромінювання
цілі, з подальшим повторенням атаки або повторної наземної підготовки до
застосування.
Сьогодні Збройні Сили України гостро потребують такого виду
озброєння, як ударний БпАК (УБпАК) тактичного класу, що спроможний
вести пошук та здійснювати ураження, як бортовим так і навісним
озброєнням, наземних (надводних) цілей і об’єктів противника, що
випромінюють радіохвилі, так і розвіданих ним з метою порушення їх
функціонування, знищення або перешкоджання виконанню ними завдань в
інтересах бригадної та батальйонної ланок ЗС України. Цілями УБпАК
тактичного класу зазвичай є розвідані важливі першочергові точкові рухомі
або стаціонарні броньовані й неброньовані об’єкти противника ураження
яких є терміновим за часом. В подальшому ударні БпАК можна розглядати як
перспективний засіб боротьби з повітряними цілями.
Зазвичай, ударний БпЛА оснащений пасивною радіолокаційною
головкою самонаведення, вбудованою бойовою частиною або точками
зовнішньої підвіски ракетного озброєння та автономною системою
управління польотом. Політ виконується за заданою програмою до
захоплення пасивною головкою самонаведення УБпЛА випромінювання цілі,
після чого УБпЛА переходить у пікірування та уражає ціль. В ударних БпЛА
повинна бути передбачена можливість припинення атаки та повернення у
режим патрулювання (баражирування), якщо РЛС вимкнулась, з подальшим
повторенням атаки.
На наш погляд для ефективного виконання бойового завдання, ударний
БпЛА повинен мати наступні характеристики:
радіус дії УБпЛА (з організацією лінії зв’язку) – не менше 50 км;
радіус дії УБпЛА (без організації лінії зв’язку) – не менше 70 км;
максимальна злітна маса УБпЛА не повинна перевищувати 800 кг;
маса цільового навантаження (модуля розвідки) – до 150 кг;
маса бойової частини повинна становити до 300 кг;
тривалість польоту УБпЛА до 7 год;
практична висота польоту до 6000 м;
швидкість польоту БпЛА в межах діапазону від 120 до 200 км/год.;
тип бойової частини – осколочна, осколочно-фугасна, бронебійна,
запалювальна, кумулятивна або касетна з кумулятивними осколочними
бойовими елементами;
підвісне озброєння – керовані або некеровані ракети класу «повітряземля», «повітря-повітря», керовані або некеровані бомби, гармата;
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визначення просторових координат БпЛА бортовою навігаційною
системою з точністю не більше не більше 20 м.
Крім цього, ударний БпАК повинен бути пристосований до виконання
завдань за призначенням в усіх видах бойових дій військ при температурах
зовнішнього середовища від –40°С до +50°С незалежно від пори року та часу
доби, пересуватися дорогами із різноманітним покриттям та в умовах
бездоріжжя, а також в умовах застосування противником зброї масового
ураження, активної протидії противника, у тому числі його засобів
протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної протидії (РЕП).
Розробка в стислий час та оснащення ЗС України ударними БпАК
дозволить вирішувати бойові завдання щодо ураження об’єктів противника з
більшою надійністю та точністю.
Сидоренко Н.М., Мошковський М.С., к.х.н., с.н.с., Мосійчук С.Я.
ЦНДІ озброєння та військової техніки ЗС України
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОРОХІВ І
РАКЕТНИХ ПАЛИВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ

Різка зміна в характері збройної боротьби, форм і способів застосування
військ в сучасних умовах призвела до прояву так званої «гібридної війни» із
сусідньою державою але на нашій території. Характерним є масоване
застосування противником різних боєприпасів в надмірних кількостях і є по
суті їх утилізація на Сході нашої країни.
Для Збройних Сил України, а також для інших військових формувань,
що приймають участь в АТО, найважливішою військово-технічною
проблемою сьогодення є те, що терміни служби і гарантійні строки
зберігання, що визначені виробниками для всього масиву різних боєприпасів,
вже минули або близькі до закінчення. Одним з напрямків вирішення цієї
проблеми є продовження термінів служби, що може на деякий час
підтримувати боєготовність Збройних Сил України і забезпечувати виконання
бойових завдань під час сучасних військових конфліктів. Актуальним при
цьому є питання перевірки технічних і балістичних характеристик після
фізико-хімічних випробувань компонентів, що входять до складу
боєприпасів.
В умовах військово-політичної обстановки сьогодення, поповнення
запасів можливо за чотирма шляхами:
- створення нових вітчизняних боєприпасів власного виробництва;
- закупівля боєприпасів та їх компонентів за кордоном;
- ремонт і модернізація існуючих запасів боєприпасів;
- продовження ресурсу боєприпасів довготривалого зберігання.
Нормативно - правовою основою прийняття таких рішень про
продовження ресурсу застарілих боєприпасів є попереднє проведення
експериментальної перевірки хімічної стійкості, фізичної стабільності і
балістичних властивостей боєприпасів спеціалізованими організаціями
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Укроборонпрома, лабораторіями ЦРАУ Озброєння ЗС України, спеціальними
лабораторіями МВС України та інших військових формувань.
При цьому необхідно відзначити, що період експлуатаційної
придатності боєприпасів обмежується старінням балістичних порохів і палив,
що входять в їх склад. В ході старіння балістичних складів відбуваються різні
процеси, що впливають на балістичні властивості і терміни безпечного
зберігання боєприпасів. Період експлуатаційної придатності включає:
безпечний термін зберігання і балістичний термін зберігання. Безпечний
термін зберігання – це період часу, протягом якого балістичні порохи і палива
можна зберігати без загрози самозаймання. Він обмежується процесами
старіння – розкладанням нітроефірів, реакціями продуктів розкладання із
стабілізаторами хімічної стійкості, киснем повітря і вологою. Балістичний
термін зберігання – це період часу, при якому порох або паливо може
безпечно використовуватися і зберігати свої балістичні властивості. Основні
чинники, що обмежують балістичний термін зберігання – це хімічні процеси
розкладання нітратів целюлози, при яких відбувається зниження її
молекулярної маси, густини, механічної міцності, а також фізичні процеси
міграції (дифузії) на поверхню рідких пластифікаторів інших компонентів
баліститних складів.
Основу запасів боєприпасів (артилерійських, мінометних, інженерних,
до реактивних систем залпового вогню і засобів ближнього бою, авіаційних
засобів ураження) складають боєприпаси, виготовлені ще до 1991 року.
Відповідно до нормативно-технічної документації гарантійні терміни
зберігання ракет і боєприпасів в залежності від типу – не перевищують 12
років, а визначені строки служби, допускаючи можливість продовження
бойового застосування, обмежуються 25-35 роками, а для патронів до
стрілецького озброєння 40-45 роками.
Сливінський О. А., к.т.н., доцент
НТУУ «КПІ»

Бісик С. П., к.т.н., с.н.с., Чернозубенко О. В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЗДАТНІСТЬ ДО ЗВАРЮВАННЯ ТА СЛУЖБОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БРОНЬОВИХ СТАЛЕЙ ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА

Розраховані та закладені на етапі конструювання тактико-технічні
характеристики (ТТХ) бойових броньованих машин (ББМ) повинні в повному
обсязі реалізовуватись під час їх бойового застосування та експлуатації. При
цьому технологія виготовлення, організація технологічної підготовки та
виробничого процесу, не менш ніж проектні рішення, виступають
невід’ємними факторами, що визначають відповідність виготовленого зразка
бойової машини заявленим ТТХ та впливають на захищеність її
бронекорпуса. Особливо це актуально для ББМ легкої категорії за масою,
бронекорпуси яких являють собою зварні просторові тонколистові
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конструкції, що складаються з зовнішніх панелей з’єднаних з внутрішнім
силовим каркасом.
Однією з найсуттєвіших проблем при виготовленні зварних
бронекорпусів ББМ є деградація властивостей металу зони термічного впливу
(ЗТВ) зварних з’єднань. Під впливом зварювального тепла найбільш
небажаного характеру набувають процеси у ділянці перегріву ЗТВ,
структурно-фазові перетворення в якій характеризуються збільшенням
розміру аустенітного зерна та розвитком високотемпературної хімічної
мікронеоднорідності під час перебування металу за температур вище
1250…1300 °C, а при подальшому охолодженні – бездифузійним характером
перекристалізації з утворенням найменш пластичного продукту розпаду
аустеніту – пластинчастого мартенситу. Наслідком вказаних процесів є
підвищена загроза виникнення холодних тріщин в полі залишкових
зварювальних напружень.
В контексті наведеної проблеми, застосовувані при виготовленні
вітчизняних легких ББМ сталі закордонного виробництва (ARMSTAL 500,
Armox 500T, SWEBOR ARMOR 560, Miilux Protection 500) не є винятками, а
отже і технологія їх зварювання потребує ретельного опрацювання. Зазначені
матеріали належать до т. зв. НHA-сталей (High Hard Armor), що відповідають
військовим ТУ США MIL-DTL-46100. При цьому, для забезпечення
необхідних службових властивостей листовий прокат зі сталей цієї групи
загартовується з наступним низькотемпературним відпуском. В результаті
матеріал набуває структури мартенситу відпуску, що забезпечує йому
границю текучості не менше 1250 МПа, границю міцності більше 1450 МПа,
при середній твердості біл. 51HRC.
Вуглецевий еквівалент, розрахований за формулою МІЗ для реальних
плавок з досліджуваних сталей складає: CEVIIW = 0,60…0,75, що підтверджує
незадовільну зварність цих матеріалів. У зв’язку з цим, перед зварюванням
рекомендовано виконувати попереднє підігрівання не вище 150 °C та
застосовувати «м’які» режими зварювання з обмеженням погонної енергії. Як
правило використовується дугове зварювання у захисному газі плавким
високолегованим електродним дротом аустеніто-феритного класу.
Складність розробки технології зварювання конструкцій з HHA-сталей
полягає в необхідності такого регулювання термічного циклу зварювання
(ТЦЗ), який з одного боку, для уникнення холодних тріщин, забезпечував би
бейніто-мартенситну структуру металу навколошовної ділянки з підвищеною
пластичністю, а з іншого боку забезпечував би твердість та міцність металу
ЗТВ не нижче за аналогічні показники основного металу. Розроблення
науково обґрунтованих технологічних рішень зазначеної проблеми потребує
побудови термокінетичних діаграм розпаду переохолодженого аустеніту,
вивчення кінетики фазових перетворень, особливостей формування структури
в металі ЗТВ та визначення його основних механічних властивостей.
Всі
зазначені
властивості
матеріалів
можна
одержати
експериментальним шляхом, що, однак, потребує значних фінансових витрат
та витрат часу на проведення трудомістких дослідів. Разом із цим, в
теперішній час існують методи обчислювальної термодинаміки, що
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дозволяють проводити моделювання фізичних та механічних властивостей
матеріалів за їх хімічним складом.
Необхідний для чисельного моделювання точний хімічний склад
досліджуваних сталей було взято з сертифікатів на постачання відповідного
листового прокату. В результаті моделювання були чисельно побудовані
термокінетичні діаграми розпаду переохолодженого аустеніту. Для всіх
досліджуваних сталей характерна відносно висока температура початку
мартенситного перетворення (350…400 °C), що повинно забезпечувати
утворення більш пластичної пакетної форми мартенситу. При цьому,
очікувано, що в широкому інтервалі швидкостей охолодження, притаманних
дуговому зварюванню, кінцева структура металу навколошовної ділянки
складатиметься з мартенситу з невеликою кількістю бейнітної та феритної
складових.
У подальшому досліджено вплив швидкості охолодження на основні
механічні властивості металу навколошовної ділянки, що під час зварювання
охолоджується від 1250 °C. При цьому обрано діапазон типових для
електродугового зварювання високоміцних сталей значень швидкості
охолодження 5…25 °C/с. Було встановлено, що у разі уповільнення
швидкості охолодження нижче приблизно 15 °C/с можливе знеміцнення
навколошовної ділянки нижче мінімальних гарантованих показників
основного матеріалу у стані поставки, внаслідок утворення структур
відпуску.
Запропонована методика та одержані результати можуть бути
використані для розробки технології електродугового зварювання броньових
сталей закордонного виробництва, особливо у разі необхідності застосування
попереднього підігрівання деталей.
Соболь О.В., д.ф.-м.н., професор,
Білозеров В.В., к.т.н., професор, Субботіна В.В., к.т.н.
НТУ «Харківський політехнічний університет»
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ
У ПЛАЗМОВИХ ПОТОКАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Розробка і використання нових екологічно чистих технологій нанесення
багатофункціональних покриттів для зміцнення та захисту деталей є
актуальним завданням.
Однією з таких технологій є мікродугове оксидування (МДО).
Електрохімічний процес мікродугового оксидування дає можливість
сформувати на поверхні вентильних металів (Al, Ti, Mg, Nb, Zr та ін.) та їх
сплавів багатофункціональні покриття з унікальним комплексом
властивостей: високою твердістю, зносостійкістю, антифрикційністю,
корозійною стійкістю, теплостійкістю та міцністю.
Головною відмінністю процесу МДО від традиційного анодування є
використання енергії висококонцентрованих розрядів що завдають
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плазмохімічний та термічний вплив на обробний метал. При цьому
формується кераміко-подібне покриття з широким спектром фазового складу,
структури та властивостей.
Стосовно до деталей вузлів техніки воєнного призначення зі сплавів на
основі алюмінію, використання МДО-обробки дало змогу підвищити
температурний режим роботи та ресурс (до 10 разів) водяних насосів двигунів
спецтехніки, більш ніж у 2 рази підвищити роботоздатність поршнів та
ущільнюючих елементів поршнів, значно зменшити масу та водночас
підвищити ізоляційну стійкість каркасів, а також термостійкість нагрівачів
для елементів авіаційної техніки, забезпечити високу розсіювальну здатність
завдяки поєднанню високотвердого поверхневого шару та пластичної основи
у пластинах набірних бронежилетів.
Достатньо ефективним методом підвищення властивостей стальних
виробів, особливо тих, що працюють в умовах інтенсивного зносу в системах
з шарніром та рейковою напрямною є суміщення у єдиній технології процесу
зміцнення матриці шляхом іонного азотування з подальшим нанесенням
вакуумно-дуговим методом захисного одно- або багатошарового покриття на
основі перехідних металів або їх нітридів, товщиною до 10 мкм. Як наслідок
такого дворівневого зміцнення в умовах роботи з екстремальнонеоднорідними навантаженнями працездатність підвищується до 7 разів.
При цьому, у ряді виробів є можливість зі збереженням високих
робочих характеристик замінити матеріал виробу зі сталі на матеріал на
основі алюмінію та титану з МДО-обробкою. Це зумовило додаткові
перспективи промислового використання багатофункціональних МДОпокриттів у різних галузях загального та спеціального машинобудування,
тому що дає можливість замінити вартісні сплави на легкі сплави з Al, Ti, Mg
та ін. з МДО-покриттям і при цьому підвищити строк служби деталей в
декілька разів.
Сус С.В., Лапицький С.В., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРИНЦИПИ БАЛІСТИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАКТИВНИХ СНАРЯДІВ,
ЩО РОЗДІЛЮЮТЬСЯ, У ПРОЦЕСІ РУХУ ПО ТРАЄКТОРІЇ

У загальному випадку конструкція боєприпасу, що розділяється, для
системи залпового вогню (СЗВ) має реактивний двигун з блоком стабілізації,
головну частину з електронно-часовим приладом (ЕЧП), блоком системи
управління (БСУ), бойову частину і відсік розділення.
СЗВ має призначення для видачі (у встановлений завданням на політ
час) електричної команди на розділення снаряда та є елементом системи
управління реактивного снаряда (РС), а насамперед, системи корекції
дальності (СКД). СКД забезпечує корекцію часу розділення в польоті шляхом
виміру протяжності польоту і швидкості ракети наприкінці активної ділянки
траєкторії.
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БСУ призначений для розміщення бортової апаратури системи
управління РС, яка складається з апаратури системи кутової стабілізації
(СКС) и системи корекції дальності.
Бойова та ракетна частини снаряда призначені для розміщення й
доставки в район цілі уражаючих елементів, що забезпечують знищення
живої сили та техніки противника.
При проведенні стрільби апаратура системи управління працює в
режимах передстартової підготовки, пуску і польоту. Не зупиняючись на
операціях, що пов’язані з передстартовою підготовкою, перейдемо до режиму
пуску снаряда. Він починається після натискання на пульті наземної
апаратури кнопки "Пуск". На борт РС подається команда щодо запуску
бортових джерел струму системи управління та електронно-обчислювального
пристрою (ЕОП) і команди на запуск ракетного двигуна. Джерела струму
виходять на режим, що забезпечує електроживлення елементів БСУ в польоті.
Реактивний двигун запускається, виходить на режим й при рівності
сили тяги зусиллю форсування пристрою, що стопорить, снаряд починає рух
по направляючій. При цьому здійснюється розстикування відривного
електророз’єму и перехід БСУ на бортове живлення. Момент розстикування
відривного електророз’єму є "нульовою" точкою відрахунку часу для бортової
системи управління ракети.
Під час початку руху ракети здійснюється замикання інерційних
замикачів у системі запуску порохового акумулятора тиску (ПАТ)
коректуючого двигуна СКС та подається електричний імпульс на
електрозапалювач уповільненої дії ПАТ. Час уповільнення спрацювання
електрозапалювача ~ 0,3 с визначається для забезпечення вмикання ПАТ
коректуючого двигуна після виходу снаряда з направляючої.
У польоті система управління ракети під час обробки інформації щодо
кутового руху поздовжньої осі снаряда відносно первинного положення видає
управляючі команди на корегувальний двигун, який, комутуючи потоки
порохових газів ПАТ, створює тягу в двох взаємно-перпендикулярних
напрямах та забезпечує управляючий момент відносно центру мас ракети.
Кутова стабілізація РС здійснюється до повного вигоряння порохового заряду
ПАТ.
На активній ділянці траєкторії через відраховане акселерометром
поздовжнє прискорення снаряда СКС обчислює часову поправку ΔT.
У момент часу (Tпоч±ΔT) ЕОП видає електричну команду на
запобіжно-виконавчий механізм (ЗВМ), що ініціює роботу механізмів
розділення снаряда. При цьому, в залежності від функціонального
призначення та конструктивного виконання системи розділення снаряда,
процес розділення має багатоступеневий характер й може мати такі етапи або
стадії:
- відділення головної частини від ракетної;
- вскриття системи стабілізації ГЧ;
- відстріл БСУ з ЕОП від головної частини;
- вскриття БЧ, викидання касет та зняття ступеня запобіжника
підривачів уражаючих елементов;
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- вскриття касет та викидання уражаючих елементів.
У протипіхотному снаряді відсутній процес відділення та стабілізації
головної частини, а в протитанковому снаряді відсутні процеси, що пов’язані
с викиданням касет, – усі уражаючі елементи через великі габарити розміщені
в одній касеті (контейнері). Якщо говорити щодо штатного РС з осколковофугасною головною частиною, що відділяється, то її функціонування
забезпечується застосуванням лише механізмів відділення й викриття
системи стабілізації ГЧ.
Сус С.В., Чеченкова О.Л.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України

Звонко А.А., к.т.н.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПЛЕКСІВ
КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ

Артилерія протягом своєї багатовікової історії завжди була й залишається
головною вогневою силою, що забезпечує успіх бою загальновійськових
частин і підрозділів. Одним з найважливіших завдань щодо ураження
противника в цілому є боротьба з артилерійськими і мінометними батареями.
Досвід проведення АТО в окремих районах Донецької і Луганської
областей свідчить, що фактором досягнення успіху у війнах такого роду є
вміла контрбатарейна боротьба, особливо в умовах обмеженого до мінімуму
застосування бойової авіації.
На початок проведення АТО в бойовому складі підрозділів
артилерійської розвідки (АР) частин ракетних військ і артилерії знаходилися
морально та фізично застарілі комплекси АР, розроблені за часів Радянського
Союзу, а саме: рухомий розвідувальний пункт ПРП-4; станція наземної
артилерійської розвідки СНАР-10; автоматизований звукометричний
комплекс АЗК-5 (АЗК-7); артилерійський радіолокаційний комплекс АРК-1,
(АРК-1М).
Зазначені комплекси фактично не забезпечували ефективне виконання
покладених завдань. Крім того, кількість засобів розвідки була відчутно
меншою за потребу. Відсоток технічно справних засобів артилерійської
розвідки в частинах РВіА складав 10…18 % від загальної кількості, внаслідок
цього у початкові місяці бойових дій основними засобами АР були оптичні
прилади. Про систему збирання й оброблення розвідданих у реальному
масштабі часу, ведення розвідки на всю тактичну глибину не йшлося взагалі.
Таке становище призвело до застосування артилерії фактично «всліпу»:
інформація надходила від сторонніх джерел, а саме від агентурної, глибинної,
військової розвідок і передових спостерігачів.
Застосування комплексів АР, що знаходяться на озброєнні ЗС України,
таких як справні АЗК-5 (АЗК-7), на початку проведення АТО дозволило
виконувати завдання за призначенням у районах розташування об’єктів, що
мають стратегічне значення, й забезпечити їх захист від артилерії незаконно
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озброєних формувань. У подальшому виїзні бригади підприємств ОПК
України, військових фахівців, волонтерських організацій здійснили низку
системних заходів з відновлення наявних комплексів, що частково покращило
ситуацію та дозволило вести контрбатарейну боротьбу не тільки в режимі
очікування. З досвіду бойового застосування цих комплексів під час ведення
контрбатарейної боротьби стало можливим надати рекомендації з подальшого
їх застосування та експлуатації.
У бойовому складі артилерійських підрозділів Сухопутних військ ЗС
України знаходяться штатні артилерійські радіолокаційні комплекси АРК 1,
що вичерпали терміни технічної придатності та морально застаріли і не
відповідають сучасним вимогам (точності, дальності розвідки, пропускній
здібності, габаритам, тощо); через це під час проведення АТО вони майже не
застосовувалися.
Але, завдяки переданим урядом США у порядку військової допомоги
Україні станцій контрбатарейної боротьби AN/TPQ-48A (AN/TPQ-49,
AN/TPQ–36), ситуація щодо контрбатарейної боротьби покращилася з
перших днів їх застосування як достатньо ефективних засобів АР, що
забезпечують визначення координат вогневих позицій стріляючих мінометів
противника з високою точністю, можливість попередження особового складу
про обстріл противником реактивними системами залпового вогню,
мінометами, самохідною та гаубичною артилерією й, в результаті, дає
додатковий час на укриття особового складу, що, на думку безпосередніх
учасників бойових дій (особливо враховуючи Мінські домовленості) є
головною, а іноді й пріоритетною задачею.
За результатами ведення розвідки, зазначеними станціями виявлено
значну кількість об’єктів противника, визначено середню інтенсивність
виявлення об’єктів розвідки за добу, кількість прийнятих до ураження та
подавлених цілей.
Аналіз експлуатації та бойового застосування станцій AN/TPQ-48A
(AN/TPQ-49, AN/TPQ–36) дозволив визначити їх недоліки й позитивні якості
та сформулювати рекомендації щодо подальшої експлуатації та бойового
застосування станцій AN/TPQ-48A (AN/TPQ-49, AN/TPQ–36) у Збройних
Силах України.
На теперішній час можна констатувати, що наявні в бойовому складі
розвідувальних підрозділів РВіА СВ ЗС України комплекси контрбатарейної
боротьби досить ефективно виконують завдання за призначенням у межах
технічних можливостей, але з урахуванням тенденції підвищення
застосування російсько-терористичними збройними формуваннями в зоні
проведення АТО різноманітного артилерійського озброєння для ефективного
ведення контрбатарейної боротьби є необхідність у проведені відповідних
заходів з модернізації існуючих комплексів, закупівлі сучасних з метою
забезпечення виконання покладених завдань і питанням артилерійської
розвідки має приділятися пріоритетна увага.
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Ткачук М.А., д.т.н., професор,
Грабовский А.В., к.т.н., Васильєв А.Ю., к.т.н., Веретельник О.В.
НТУ «ХПІ»

Шейко О. І.
ДП «Завод ім. О.О. Малишева»
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА
ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

Сучасний стан озброєння та військової техніки в Україні вимагає різких
проривних зусиль у забезпеченні підвищених тактико-технічних
характеристик (ТТХ) бойових броньованих машин (ББМ) важкої та легкої
категорії за масою. Істотним моментом при вирішенні цієї проблеми є її
комплексний характер. Дійсно, компоненти ТТХ є результатом взаємодії
розробників на етапах проектування, технологічної підготовки виробництва
та виготовлення ББМ, а проявляються вони повною мірою на етапі
експлуатації та виконання бойових задач. На усіх цих етапах життєвого циклу
ББМ необхідний науковий супровід. Це, насамперед, вимагається при
визначенні реакції ББМ на дію засобів ураження на фізико-механічні процеси
і стани у ході руху по місцевості або здійсненні пострілів із власного
озброєння (задача аналізу). З іншого боку, більш складною є задача синтезу,
тобто визначення таких проектно-технологічних рішень, які у сукупності
забезпечують задані компоненти ТТХ при відповідних режимах бойового
застосування та дії засобів ураження на ББМ.
Крім чисто формальної складності, задачі синтезу ускладнені ще й тим,
що до сьогодні здійснити повну узгоджену постановку на базі традиційних
підходів є досить важким завданням. Це викликане тим, що сам склад
варійованих чинників – змішаний: тут і проектно-технологічні чинники, і
економічні показники, і ТТХ, і режими бойового застосування. На цій
сукупності варійованих чинників потрібно побудувати таку модель, яка
уможливлює досліджування ББМ при узгодженій зміні цих чинників. Також
важливо інтегрувати цю модель, з одного боку, в математичні моделі
процесів і станів, що реалізуються в основних елементах ББМ, а з іншого, – у
процедуру досягнення раціональних технологічних рішень з метою
забезпечення визначеного рівня їхніх ТТХ.
Задля вирішення сформованих проблем запропоновано метод
узагальненого параметричного моделювання. Він дав змогу ефективно
розв’язувати усі типи задач аналізу та синтезу, тим самим забезпечуючи
вирішення сформованої масштабної проблеми.

174

12-13 жовтня 2016 року

"Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ"

Трофименко В.Г., Кіркач Н.П.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ НЕОХОЛОДЖУВАНИХ
ФОТОДЕТЕКТОРІВ В СИСТЕМАХ ПРОТИТАНКОВИХ РАКЕТНИХ
КОМПЛЕКСІВ

За останні роки в Україні було створені переносні протитанкові ракетні
комплекси (ПТРК) які здатні уражати рухомі й нерухомі сучасні броньовані
цілі що мають комбіновану, рознесену чи монолітну броню. Особливістю
таких протитанкових ракетних комплексів є можливість наведення ракети на
ціль із закритих позицій та сховищ,що знижує ризик знищення навідника
зворотнім вогневим ударом противника.
Протитанковий ракетний комплекс “СТУГНА-П” який був прийнятий
на озброєння Міністерством оборони у 2011р оснащено напівавтоматичною
системою наведення по лазерному променю й також можливе дистанційне
керування ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції.
Відповідно до окремого доручення заступника Міністра оборони
України за розробленою Центральним науково-дослідним інститутом
озброєння та військової техніки Збройних Сил України методикою, було
проведено порівняльні випробування заявлених виробниками тактикотехнічних характеристик двох тепловізійних камер заявлених Державним
підприємством КБ “Луч” “Hawk MCT” компанії SELEX Gallileo та ТОВ
“Термал Віжн Текнолоджис” Archer TC150 у складі переносного
протитанкового ракетного комплексу “СТУГНА-П”
Порівняльні випробування проводились на полігоні військової частини.
Метою випробувань була підготовка пропозицій для прийняття рішення щодо
можливості використання тепловізійної камери Archer TSA-150 виробництва
компанії ТОВ “Термал Віжн Текнолоджис” Україна у складі ПТРК
“СТУГНА-П”. Випробування проводились у такій послідовності:
порівняння наданих для перевірки тепловізійних приладів (ТП) щодо
якості виконання завдань за призначенням та їх тактико-технічних
характеристиками;
порівняння ефективності застосування тепловізійної камери Archer
TSA-150 виробництва компанії ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» Україна у
складі ПТРК «СТУГНА-П» з тепловою камерою «Hawk MCT» компанії
SELEX Galileo, що прийнята на озброєння у складі зазначеного ПТРК.
Випробування з перевірки дальності виявлення, розпізнавання,
ідентифікації типової цілі типу “танк” в тепловізійні прилади на зазначених
відстанях виявлення проводились в денних та нічних умовах на різних
відстанях при однакових умовах проведення випробувань які впливали на
виявлення цілей.
Отже, за результатами випробувань було встановлено що модуль
тепловізійний Archer TC150 має можливість встановлюватись та
використовуватись у складі ПТРК “СТУГНА-П”.
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В денних умовах ефективність виявлення, розпізнавання цілі типу –
“танк” камерою “Hawk MCT” та модулем тепловізійним Archer TC150 у
складі ПТРК “СТУГНА-П” майже однакова.
В нічних умовах проведення випробувань:
− камера “Hawk MCT” у складі ПТРК “СТУГНА-П” дозволяє
ефективно розпізнавати ціль типу – “танк” на всіх відстанях бойового
застосування включаючи 4000 м;
− модуль тепловізійний Archer TC150 у складі ПТРК “СТУГНА-П” не
дозволяє впевнено розпізнавати ціль типу – “танк” на відстанях більше 2000
м, а саме на моніторі оператора приладу Archer TC150 спостерігалось не чітке
зображення.
Фельдман Б.М., Тарасьєв О.М.
ТОВ «Нью Арк Україна»
МОБІЛЬНІ МОДУЛІ-ТРАНСФОРМЕРИ –
ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Світовою практикою відповіді на виклики сучасних «малих війн» є
створення частин швидкого реагування, для яких оперативність розгортання
та мобільність є більш важливими, ніж, навіть, вогнева міць.
Забезпечення належних умов життєзабезпечення військовослужбовця,
незалежно від місця дислокації - одна з ключових умов його психофізичного
стану та боєздатності.
З моменту початку російської військової агресії і до цього дня, Україна
щодня стикається з низкою проблем тилового забезпечення армії. Одна з
найважливіших - необхідність часто, в стислі терміни, і з обмеженими
бюджетами
розміщувати
на
новому
місці
значну
кількість
військовослужбовців.
"Нова військова доктрина….. ставить завдання по передислокації
військових частин і з'єднань, і створення належної військової інфраструктури
в східних і південних областях" (П.Порошенко).
Більш ніж 5-річний досвід роботи авторів ццієї доповіді зі створення
мобільних трансформованих об'єктів підтверджує впевненість, що саме такі
об'єкти покликані стати основним інструментом вирішення подібних завдань
в умовах невизначеності і обмежених ресурсів. Спроби вирішувати проблему
звичними методами капітального будівництва нових або ремонту занедбаних,
не призначених для таких цілей приміщень, як правило, є затратними і
малоефективними. А, головне, без відповіді залишається питання «а що буде,
коли знову знадобиться передислокація? Кинути все і заново будувати на
новому місці?». В умовах існуючої невизначеності «закопування» коштів в
капітальні будівлі, які вирішуватимуть суто тимчасові завдання є, як мінімум,
неефективним.
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Реформування української армії, яке, по суті, є створенням нових
збройних сил, має відбуватися в рамках сучасних реалій. Аналіз статутів і
розпоряджень штабів армій НАТО показує, що їхня модернізація багато в
чому спрямована на вдосконалення системи тилового забезпечення. В основу
покладено ідею надання бойовим частинам максимальної мобільності на
основі типізації всього армійського майна, аж до об'єктів стаціонарного
тилового базування. Тільки капітальні витрати на одного солдата в провідних
арміях світу становлять 25-30 тис. дол. США. Сучасне системно організоване
тилове забезпечення передбачає, що різниця між поняттями стаціонарного та
тимчасового базування може зникнути як така.
Україна не має ресурсів та військових бюджетів розвинених країн світу.
Ситуація змушує шукати інноваційні рішення. Стає затребуваною ідея
створення пересувного приміщення (модуля), що зберігає при цьому всі
якості стаціонарного. Вони можуть стати базою для казарм, штабів, медичних
пунктів, госпіталів, і т.п. Це дозволить перевести військові підрозділи в
режим мобільного базування, істотно підвищивши їхню бойову готовність,
надати їм якісно нову можливість щодо організації бази.
Розроблений компанією "Нью Арк Україна" спільно з австрійськими
партнерами мобільний трансформований модуль розгортається і згортається
протягом 30-60 хвилин. Модуль призначений для багаторазового
використання і дозволяє створювати або згортати польові табори і ППД
буквально за 1 день. Незважаючи на те, що європейські та інші компанії
певним чином просунулися в створенні подібних об'єктів, нікому з них поки
не вдалося створити аналогів, порівняних за корисною площею, простотою
експлуатації та ціновою доступністю.
Модуль є мобільною конструкцією змінного об’єму. У транспортному
стані це стандартний 40-футовий контейнер. У розгорнутому стані площа
утвореного приміщення 60-80 кв.м. Функціональність модуля в розкладеному
стані не відрізняється від звичайного будинку. Модуль ефективно захищений
від кліматичних впливів, забезпечує комфортні умови для постійного
проживання, може бути забезпечений системами водопостачання, каналізації,
опалення та вентиляції, меблями. Прогнозований термін експлуатації - не
менше 20 років. Дальність переміщення - не обмежена. Додаткові навісні
блоки дозволяють забезпечити автономність до 7 днів. Виробництво модуля
відбувається за принципом серійної зборки, що дозволяє сьогодні випускати
на потужностях ДП ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.Макарова"
до 5 модулів на добу, з перспективою виходу на 100 одиниць на добу.
По суті, такий модуль поєднує в собі переваги мобільних об'єктів і
стаціонарних будівель, придатних для постійного проживання особового
складу. Використання мобільних модулів-трансформерів як базових об'єктів
тилової інфраструктури на порядок підвищує гнучкість і швидкість
реагування на будь-які зміни в різних географічних точках.
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З урахуванням норм площі на 1 військовослужбовця та темпів
виробництва модулів, є цілком реальним повністю забезпечити ВСУ
необхідною кількістю мобільних модулів-трансформерів протягом 1-1,5 року.
Фесенко М.А., к.т.н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ЛИТИХ ВИРОБІВ
З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ

Високоміцний чавун (ВЧ) є прогресивним ливарним конструкційним
матеріалом, який все більше знаходить застосування для широкої
номенклатури виробів різного призначення.
За останній час в світовій практиці спостерігається збільшення
виробництва високоміцного чавуну на частку якого доводиться 25%
сукупного виробництва металевого лиття.
В окремих країнах, наприклад, в Австрії, Норвегії, Португалії,
Швейцарії, Фінляндії, Нідерландах, Іспанії та ряді інших частка випуску
литих виробів з високоміцного чавуну значно перевищує випуск деталей з
інших сплавів.
Широке застосування ВЧ обумовлено унікальнім поєднанням в ньому
фізико-механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей, які
переважають властивості легованих і модифікованих сірих і ковких чавунів,
багатьох сталей, сплавів з кольорових металів тощо.
Крім того, застосування високоміцного чавуну дозволяє зменшити
металоємність механізмів, машин та устаткування, знизити витрати на
підготовлення та виплавляння розплавів, скоротити технологічний цикл
виготовлення литих деталей, підвищити продуктивність праці при їх
виготовленні тощо.
В Україні виробництво виливків з ВЧ до кризи знаходилося на рівні
6...7% від загального річного випуску лиття, що значно менше ніж у
провідних країнах.
Основними причинами низького випуску лиття з ВЧ в Україні є
обережність конструкторів, через слабку обізнаність про можливості та
переваги ВЧ, застосовувати в конструкціях сучасних механізмів і машин цей
матеріал замість низькоякісних або дорогих легованих залізовуглецевих або
кольорових сплавів, а також відсутність сучасних ефективних технологічних
процесів отримання високоміцного чавуну.
Тому, одним з напрямків сучасного оборонно-промислового комплексу
машинобудування, приладобудування та інших галузях є збільшення випуску
литих виробів (деталей) з ВЧ на діючих підприємствах і на незадіяних
потужностях заводів, цехів і дільниць.
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Збільшення обсягів виробництва литих деталей з високоміцного чавуну
нерозривно пов’язано з удосконаленням традиційних і появою нових процесів
їх отримання, а також з розробкою та розширенням нових марок ВЧ.
В роботі запропоновані та досліджені технологічні процеси отримання
виробів (деталей) методами лиття з високоміцного чавуну при використанні
найпоширеніших
способів
ковшового
та
внутрішньоформового
сфероїдизувального модифікування вихідного розплаву.
Чисельними дослідженнями виявлено основні закономірності
оброблення розплавів чавунів сфероїдизувальними добавками типу ФСМг7,
ФСМг9, VL63(M), Ni-Mg+ФС75, Ni-Mg-Cu+ФС75, МЦ50Ж3+ФС75,
визначені оптимальні їх гранулометричні характеристики та кількість.
Встановлено оптимальні температурні режими та технологічні параметри
лиття, які забезпечують отримання литих виробів з заданою структурою та
властивостями.
Запропоновано
нові
способи
інтенсифікації
розчинення
модифікувальних добавок в разі оброблення розплаву чавуну в ковшах, а
також в ливарній формі, в тому числі при використанні модифікаторів
дрібнодисперсної (до 1,0 мм) та пилоподібної фракції.
На основі проведених досліджень розроблені рекомендації та інструкції
щодо оптимальних технологічних процесів оброблення вихідного розплаву
чавуну різного хімічного складу, використання яких дозволяє забезпечити
стабільне отримання структури та властивостей у виливках з товщиною
стінки від 3 до 60 мм із високоміцного чавуну.
За рекомендованими режимами лиття в умовах підприємств України
були отримані литі вироби з високоміцного чавуну «Подушка прокатного
стану», «Важіль», «Крильчатка», «Поршень», «Корпус», «Злиток для
оброблення тиском», «Силова тяга», «Опорна плита», «Прес-форма для
виготовлення кевларових касок», «Втулка», «Ніж», «Сокира» тощо.
Запропоновані та досліджені технологічні процеси дозволяють значно
спростити процес отримання литих деталей з високоміцного чавуну,
скоротити витрату дефіцитних і дорогих легувальних елементів, знизити
собівартість литва, розширити номенклатури виробів, які працюють в різних
умовах експлуатації (зносостійкості, корозійної стійкості, теплозмін та інших
агресивних середовищах), покращити умови праці в цехах підприємств.
Розроблені та досліджені технологічні процеси захищені патентами
України.
Хаустов Д.Є., к.т.н.,
Бистрицький М.Є., к. ф.-м. н., Чаган Ю.А., к.т.н.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного,
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОГО БОЄКОМПЛЕКТУ

Нові виклики, що постали перед Збройними Силами України на початку
XXI ст., потребують переосмислення підходів до обрахунку належного
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укомплектування витратними засобами ураження підрозділів і окремих
одиниць озброєння, зокрема, з метою збільшення ефективності виконання
бойових завдань. Два чинники найвагоміше впливають на визначення
потреби в тій чи тій кількості одиниць військового спорядження загалом –
здатність ураження та стійкість до ураження противником. Збільшення
здатності ураження сучасних озброєнь має наслідком зменшення потреби в
наявних одиницях боєкомплекту, а чинник стійкості збільшує час виживання
бойової системи на полі бою, що разом, відповідно, збільшує боєздатність
підрозділу. Важливість коректного обрахунку потрібного боєкомплекту
певного виду озброєння випливає з того факту, що, якщо в сучасній війні
використовується менша кількість боєприпасів, це зменшує транспортні
витрати на зайве пересування потрібного військового спорядження й
озброєння як у зоні бойового зіткнення, так і при доставці до неї, звільняючи
транспортні засоби для переміщення інших видів спорядження, наприклад,
води, харчів та інших потрібних матеріалів.
Найпростіший метод розрахунку, традиційно використовуваний у
багатьох арміях світу, – історичний. На одержаних раніше даних за
результатами попередніх війн проводяться оцінки потрібного боєкомплекту
для основних видів бою і проведення підготовки військ: при бойових діях у
наступі, в обороні, під час проведення стабілізаційних дій, при проведенні
навчальних стрільб та на навчаннях. Основна проблема – вибір коректних
даних для перенесення результатів до нових умов. Проте метод
наштовхується на нездоланні перешкоди, коли йдеться про технологічні
новинки, котрі можуть суттєво зменшити потребу в кількості одиниць
боєкомплекту. Так, дані витрат боєприпасів під час останніх війн і конфліктів
у світі свідчать про те, що на сьогоднішньому полі бою необхідна менша
кількість боєкомплекту, по факту суттєво менша за попередні війни. Для
прикладу, під час війни в Перській затоці передбачена на основі історичного
методу кількість боєприпасів для забезпечення військ коаліції виявилася
значно завищеною. Скажімо, було використано тільки 7% 120-мм снарядів із
запланованих, а в середньому не більше 25% боєкомплекту різних видів
озброєння, що означає марнування транспортних засобів на підвезення цього
надмірно запланованого боєкомплекту. Аналізуючи такі надмірні логістичні
витрати на прикладі боєкомплекту танка, фахівці доходять висновку про те,
що це зв’язано зі зміною співвідношення витрати снарядів на враження цілей,
і збільшенням дальності ураження.
Водночас дані, зібрані під час навчань у той же період, свідчать про
використання вже 40-90% боєкомплекту при виконанні навчальних стрільб.
Отже, важливо відмітити потребу в різних підходах при розрахунку
боєкомплекту для бойових дій і під час проведення заходів з підготовки
військ. Але при тому, що планування необхідного боєкомплекту для
оборонного бою є значно складнішою задачею, ніж для наступального, на
основі суто історичного методу можна цілком прийняти за робочу оцінку
«один до трьох» витрати при оборонному і наступальному бою.
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Збільшення точності розрахунків потрібне в двох надзвичайно
важливих логістичних сенсах – зберігання й переміщення великої кількості
боєприпасів вимагатиме надмірних витрат, якщо перевищуватиме бойові
потреби. А витрати на переміщення й зберігання кардинально збільшуються
під час військових дій через супровідні втрати при ускладненій доставці.
Визначення точнішої кількості потрібного класу боєприпасів збільшуватиме
гнучкість постачання резервів. Важливість проведення нового дослідження
полягає у створенні логістичної методології для розрахунку чисельності
боєкомплекту на основі новітніх статистичних даних.
Для цього нові формули розрахунку необхідного боєкомплекту для
різних видів бою потрібно переписувати не тільки з урахуванням зібраних
даних (за один день і за весь період). Розрахунки стануть суттєво точнішими,
якщо до розгляду додати певну формалізовану оцінку потенційного
противника. Для одержання практичного результату потрібно також
розділяти потрібну норму забезпечення й контрольовану норму забезпечення.
Потрібна норма забезпечення залежить від поставлених задач, кількісного та
якісного стану підрозділів противника, кількісного та якісного стану своїх
військ, ландшафту й оцінки витраченого для виконання завдання часу.
Контрольована норма визначається тим, яка кількість може бути доставлена
кінцевому споживачу й за який час.
Метод розрахунку, котрому слід віддавати перевагу, повинен
поєднувати комбінацію історичних даних (з новітнім уточненням),
аналізування противника, а також формалізовану належним чином експертну
оцінку планування операцій.
Черненко А.Д.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
НОВІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Перспективне планування і прогнозування фінансового забезпечення
потреб армії в сучасних умовах вимагає перегляду усталених принципів і
схем динамічного балансу, що забезпечують наповнення військового
бюджету. Принципові труднощі у складанні військових програм вимагають
використання гнучких неформальних методів аналізу і опису процесів,
пов’язаних з грошовими і матеріальними потоками, які наповнюють організм
армії і забезпечують задоволення фінансових потреб. Настав період
критичного осмислення накопиченого практичного досвіду перед якісно
новими кроками дальшого просування. Нині, за всіма ознаками, настає новий
етап в дослідженні фінансово-економічних явищ, що мають місце в царині
фінансового планування і розпорядженням бюджетних коштів всіх рівнів.
Для підвищення ефективності управління оборонним бюджетом
впроваджуються низка методик, але на сьогодні найбільш прийнятним
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прийнято вважати програмно-цільовий метод бюджетування. Сучасна
практика формування бюджету передбачає механізм, згідно якого для
правильної та своєчасної організації роботи, пов'язаної із складанням
проектів кошторисів, головні розпорядники, керуючись відповідними
вказівками Міністерства фінансів України щодо складання проектів
відповідних бюджетів на наступний рік встановлюють для розпорядників
нижчого рівня граничні обсяги видатків із загального фонду бюджету, термін
подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо їх складання;
розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники,
яких вони повинні додержуватися відповідно до законодавства і які необхідні
для правильного визначення видатків у проектах кошторисів; забезпечують
складення проектів кошторисів на бюджетні програми (функції), що
виконуються безпосередньо головними розпорядниками. В зв’язку з цим
мабуть слід взяти до уваги такий фактор як бурхливий розвиток
інформаційних технологій, які сполучають в собі колосальну швидкодію і
пам’ять з розвинутим системним математичним забезпеченням і ефективною
системою оперативного обміну інформацією та інтерактивним режимом
роботи. Як результат виникають нові можливості дослідження фінансовоекономічних потоків та складних економічних систем.
В роботі вивчаються методи перспективного планування щодо
акумулювання фінансових ресурсів, які утворюються в економічному секторі
народного господарства і формуються шляхом перерозподілу ВВП та
акумулюються у державному бюджеті. Актуальною на сьогодні є проблема
створення моделей оптимального перспективного планування та необхідність
гнучкого і неформального прогнозування фінансового стану для забезпечення
обороноздатності держави.
Чернозубенко О.В., Абрамсон А.Н.,
Мелькін В.В., Логвін О.А.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
АСПЕКТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ
КОМПЛЕКТУ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ

Слова «екіпірувати», «екіпірування» ще з давніх часів були рівнозначні
виразу «забезпечити кого-небудь всім необхідним». Ясно, що «постачання
військовослужбовця всім необхідним» має на увазі широку номенклатуру
предметів спеціального спорядження, засобів бойової протидії - озброєння, у
тому числі захисного, форми (обмундирування), а також широкий перелік
предметів, без яких неможливе виконання бойових задач при веденні
автономних (при відриві від баз постачання) дій.
На сучасному етапі очевидно, що вимоги до оптимальних складу і тактикотехнічних характеристик (ТТХ) індивідуального спорядження можна виконати
тільки в рамках системного підходу до конструювання і комплектації КБЕ. Усі
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компоненти КБЕ (з урахуванням їх взаємозв'язків) повинні забезпечувати
наперед заданий рівень функціонування, тобто давати можливість:
– ефективно виконувати типові бойові задачі;
– забезпечувати надійний захист від основних загроз життю і здоров'ю;
– підтримувати боєздатний стан при веденні автономних дій.
Виконання бойової задачі не може бути описано обмеженою кількістю
типових моделей операцій. Вибір того або іншого варіанта операції проводиться
безпосереднім керівником, але часто в типову модель можуть бути внесені
кардинальні зміни під впливом оперативної обстановки, що змінюється.
Методика аналізу тактики в можливих бойових ситуаціях і епізодах передбачає
оцінку безпеки і боєздатності військовослужбовців залежно від якості КБЕ.
Різноманітність умов функціонування військовослужбовця і технічних засобів
забезпечення його життєдіяльності висуває значний об'єм вимог до КБЕ, які
багато в чому суперечать одна одній.
Створення КБЕ для задоволення заданих вимог повинне базуватися на
певних принципах, головними з них є: комплексність, модульність і надійність.
Принцип комплексності виходить з розуміння якості КБЕ як сукупності
властивостей, взаємозв'язаних і забезпечуючих досягнення поставленої мети.
Наприклад, така важлива властивість КБЕ військовослужбовця, як балістичний
захист, служить для забезпечення живучості і боєздатності.
Як було відзначено вище, КБЕ призначений для досягнення необхідних
рівнів безпеки і боєздатності військовослужбовця. Виділимо наступні основні
групи показників якості системи «екіпіровка — військовослужбовець». До них
відносяться показники:
—основної професійної діяльності (ОПД);
—захисту;
—ергономіки;
—маневреності;
—маскування;
—зв'язку.
У групу показників ОПД слід внести не тільки параметри потужності і
якості виконання озброєння і спецзасобів, але і мобільність їх використання.
Змістом ОПД є виконання бойових задач і придушення можливого опору
противника. Показники ОПД включають не тільки характеристики стрілецької
зброї, але і засоби нелетального ураження, особистої холодної зброї і інше.
Окрім цього, на ОПД впливає розміщення елементів екіпірування. Певний
внесок тут робить і інформаційна виразність вигляду бійця, що сприяє
психологічному придушенню противника.
Наступна група (група показників захисту) визначає рівень бронезахисту від
ураження легкою стрілецькою зброєю і осколками, ступінь уразливості життєво
важливих органів, вірогідність ураження холодною зброєю і іншими засобами.
До ергономіки необхідно віднести показники пристосованості всіх
атрибутів оснащення військовослужбовця до антропометричних, гігієнічних,
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психофізіологічних потреб і можливостей людини, що необхідні для його
задовільного функціонування при виконанні поставлених задач під час бою.
Військовослужбовець у рамках поставленої задачі повинен здійснювати
значні переміщення як автономно, так й у складі групи, долати водні перешкоди і
круті підйоми. Необхідно передбачити можливість ведення рукопашного бою,
використовування транспортних засобів і бойової техніки. Успіх виконання даних
функцій визначається показниками маневреності КБЕ, який включає його
допоміжні атрибути (рюкзаки, карабіни, кішки і інше). Військовослужбовець
повинен добре орієнтуватися в швидкоплинно змінній оперативній обстановці,
ясно уявляти свої функції і співвідносити їх з діями бойової групи (таку
властивість іноді називають "тактична обізнаність"). Все це і визначають
показники засобів зв'язку та орієнтування. Якість КБЕ, що забезпечує
досягнення необхідних рівнів безпеки і боєздатності військовослужбовця при
виконанні бойової задачі, визначається переліченими показниками, що можуть
суперечити один одному. Крім того, необхідно враховувати економічні чинники
і вартість комплекту.
При розробці КБЕ (або проведенні тендера з його створення) прагнуть
звести до максимуму цільову функцію Ц:
Ц = П / Е → max
де П — показник, що визначає якість КБЕ;
Е — показник, що визначає економічні характеристики.
При цьому існують два обмеження, а саме:
при Е = const П → max; при П = const Е → min.
Оцінка рівня якості КБЕ може проводитися в такому порядку:
— виконується вибір базового КБЕ, значення показників якості якої
встановлюються рівними одиниці;
— визначається значущість всіх п’яти груп показників (використовується
метод експертних оцінок стосовно певного виду спецпідрозділу);
— визначається рівень якості по кожній з шести груп показників щодо
базового КБЕ (використовується метод експертних оцінок);
— визначається узагальнений рівень якості КБЕ.
Будь-яка система структурована і може бути розділена на окремі елементи.
Для створення КБЕ розробляється множина типових елементів (елементна
база), на основі якої проектується КБЕ. Наприклад, стосовно броньового
захисту доцільно мати типовий бронежилет, що захищає від найхарактернішого
засобу ураження, передбачаючи при цьому залежно від бойової обстановки,
можливість здійснювати направлене посилення захисту життєво важливих частин
тіла додатковими бронеелементами (бронеблоками).
Принцип модульності виходить з того, що функціонування
військовослужбовця не обмежується типовими задачами. Вимоги до КБЕ
військовослужбовця не можуть бути наперед строго визначені і змінюються в
процесі виконання бойової задачі. Принцип модульності дозволяє регулювати
характеристики відповідно до зміни вимог (наприклад, умов функціонування
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військовослужбовця), тому набуває виняткову важливість для забезпечення
маскування в різних діапазонах візування.
Очевидно, що немає універсального маскування, що досягається за
рахунок мінімізації контрастів яскравості і коліру з фоном. Оскільки сам фон
може значно мінятися, як і діапазон візування (від ультрафіолетового до
дальнього інфрачервоного діапазону), а крім того, відбивна здатність істотно
залежить від довжини хвилі спектра. Для багатьох задач важливо забезпечити
маскування у видимому спектрі. Практика ґрунтується тут на чотирьох базах
захисних забарвлень. Біле забарвлення використовується для маскування на
фоні відкритих засніжених територій, жовта — на фоні пустель, сіро-коричнева
— в умовах лісового ландшафту ранньої весни і пізньої осені, зелено-коричнева
— лісового літнього ландшафту. Теоретично кожне з маскуючих забарвлень
включає до шести і більш колірних відтінків залежно від пануючого фону.
Аналогічним чином розв'язується проблема маскування в ближньому
інфрачервоному спектрі. Для даного діапазону візування колірна гамма не має
значення, а контрастність з фоном визначається виключно за рахунок
відмінностей у відбивній здатності. Шляхом отримання кількісної інформації є
метод експертних оцінок контрасту (по дальності визначення ростової фігури),
який передбачає певні значення освітленості, характеристики фону, тип приладу
спостереження і базу для порівняльної оцінки.
Принцип надійності виходить з необхідності однозначного відтворювання
всіх вимог, закладених в технічні рішення. Даний принцип обумовлює належне
управління і забезпечення якості стосовно виробництва КБЕ за такими
процедурами:
– вхідним і технологічним контролем показників якості;
– атестацією персоналу і виробництва;
– сертифікацією продукції і систем якості підприємства.
Основними вимогами до системи якості підприємства є:
– наявність затвердженої політики в галузі якості і схем її реалізації;
– орієнтація на постійне задоволення вимог споживача;
– організація контролю всіх матеріалів, що використовуються, і
комплектуючих;
– система персональної відповідальності і повноважень;
– періодичні перевірки і аналіз системи якості з боку керівництва;
– наявність процедури аналізу і підготовки контракту (договору), оцінки і
вибору субпідрядників;
– ідентифікація і відстежування продукції на стадіях виробничого циклу;
– системний підхід до якості, використання статистичних методів.
Основними висновками слід вважати такі:
1. Сучасний КБЕ повинен проектуватися і використовуватися на основі
двох фундаментальних принципів: комплексності і модульності. Принцип
комплексності означає побудову такої системи екіпіровки, яка є сукупністю
взаємозв'язаних і взаємозалежних елементів, що забезпечують заданий рівень
функціонування за всіма ТТХ кожного елемента та їх сукупності в цілому.
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Принцип модульності означає максимальну уніфікацію елементів екіпіровки,
можливість їх заміни і доповнення стосовно специфічного кола типових
бойових задач, що вирішуються фахівцями різних військових спеціальностей.
2. Оснащення військовослужбовців КБЕ повинне проводиться з
урахуванням наявності розроблених і освоєних технічних засобів (елементів
екіпіровки) і економічних можливостей. Розробка технічних вимог на окремі
елементи екіпіровки є результатом аналізу бойової діяльності підрозділів,
досліджень ергономічних питань, а також сполучуваності елементів екіпіровки
в єдиному комплексі.
3. Основним проблемним питанням створення сучасного КБЕ є наявне
загальне відставання вітчизняної промисловості в галузі мікроелектронної
техніки, мікромеханіки, спеціальної хімії, електрохімії і матеріалознавства.
Вирішенням проблемних питань може бути прискорений розвиток
технологічних
можливостей
промисловості
України,
раціональне
обґрунтовування структури, складу і технічного вигляду КБЕ, проведення
ряду взаємопов'язаних досліджень в рамках відповідної програми, яка
повинна бути прийнята на державному рівні.
Ющенко К.А., акад. НАНУ, д.т.н., професор,
Каховський Ю.М., акад. АБУ, к.т.н., Фадєєва Г.В.,
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, НАНУ

Каховський М.Ю., Каніщев В.В., Кравченко В.Л.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ТА РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ
І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗІ СТАЛІ ГАДФІЛЬДА

Лита високоманганова аустенітна сталь 110Г13Л застосовується при
виготовленні танків, бронетехніки, а також елементів для яких необхідно
забезпечити високу в’язкість, пластичність та зносостійкість за умов ударних
навантажень і великих тисків. Ще в середині 20 століття, виготовлення
танкових траків зі сталі Гадфільда дозволило значно підвищити
експлуатаційні характеристики бронетехніки, при яких ресурс гусениць
танків збільшився з 500 км пробігу до 4800 км.
Однак більш широке використання даної сталі у військовій техніці
стримується внаслідок труднощів пов’язаних з отриманням якісних зварних
з’єднань, оскільки дана сталь відноситься до класу важко та обмежено
зварюваних.
Основним видом зварних дефектів даної сталі є утворення тріщин в зоні
термічного впливу (ЗТВ), які можуть розповсюджуватись по металу шва, або
наплавлення. Повністю ліквідувати тріщини та мікронадриви в ЗТВ не
виявляється можливим, можливо тільки зменшити їх кількість та протяжність
за рахунок підвищення деформаційної спроможності металу шва і вірного
вибору технології та техніки зварювання.
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Важливим завданням є забезпечення експлуатаційної надійності
зварних з’єднань, яка визначається в першу чергу рівноміцністю всього
зварного з’єднання, тому міцність зварних швів та технологія зварювання
чинять вирішальний вплив на якість виготовлених та відремонтованих
виробів.Ще більш важким завданням є вибір зварювальних матеріалів для
зварювання комбінованих з’єднань сталі 110Г13Л зі сталями перлітного
класу. Метал зварного шва водночас повинен мати високу пластичність для
забезпечення відсутності тріщин в ЗТВ внаслідок дії на зварне з’єднання
великих деформаційних напружень і високу міцність із збереженням високих
значень ударної в’язкості.
В найбільшій мірі вищенаведеним вимогам відповідають зварювальні
матеріали, що забезпечують чисто аустенітну структуру металу шва, які у
вітчизняному виробництві практично відсутні.
В ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України розроблено ряд самозахисних
порошкових дротів марок ПП-АНВ-2у, ПП-АНВ-2ун та покритих електродів
АНВ-66 для проведення зварювально-ремонтних робіт та відновлення
ресурсу бронетехніки шляхом наплавлення (замість високонікелевих
електродів з великим запасом аустенітності марок ЭА-395/9, ЭА-981/15,
НИАТ-5, ОЗЛ-19, НИИ-48Г російського та закордонного виробництва).
Застосування даних матеріалів дозволяє отримати значний економічний
ефект при ремонтному зварюванні, якісні зварні з’єднання, що забезпечують
високу експлуатаційну надійність, а також зносостійкий високолегований
наплавлений метал хромонікельманганового типу, який характеризується
самоздатністю до зміцнення в процесі експлуатації під дією високих ударномеханічних навантажень та абразивного впливу.
Ющенко К.А., акад. НАНУ, д.т.н., професор,
Яровіцин О.В., к.т.н., Мазурак В.Є.,
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, НАНУ

Каховський М.Ю., Каніщев В.В., Кравченко В.Л.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ З НІКЕЛЕВИХ
ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ

В останні роки у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на
сході країни відбувається значне зростання обсягів ремонту та поновлення
ресурсу авіаційних двигунів військових літаків. Для подовження тривалості
терміну експлуатації та підвищення льотно-технічних характеристик все
більш актуальним питанням стає розробка та запровадження новітніх
технологій проведення ремонту.
В ІЕЗ ім. Є.О. Патона розроблені принципово нові технології
відновлення робочих та соплових лопаток авіаційних газотурбінних двигунів
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з нікелевих жароміцних сплавів – мікроплазмове порошкове наплавлення
(МПН) та реакційно-дифузійне зварювання (РДЗ).
Процес
МПН
заснований
на
використанні
малоамперної
мікроплазмової дуги в діапазоні зварювального струму 2-25 А з одночасним
введенням в стовп дуги і далі у зварювальну ванну присадного порошку у
кількості до 5 г/хв. У якості технологічних газів використовуються аргон та
його суміші з воднем. Завдяки мінімальним тепловкладенням у виріб та
введенню дисперсної присадки у зварювальну мікрованну забезпечуються
особливі умови протікання зварювального термодеформаційного циклу.
Таким чином у зварному з’єднанні «основний-наплавлений метал» не
проявляється схильність до утворення гарячих тріщин, притаманна при
зварюванні плавленням для нікелевих жароміцних сплавів з високим вмістом
зміцнюючої γ´-фази: ЖС26; ЖС32; ЖС6У(К) та ін. Даний процес успішно
впроваджено і технологічно освоєно на вітчизняних авіаційних
підприємствах ДП «Івченко-Прогрес», 2005 р.; АТ «Мотор-Січ», 2008 р.; ДП
«Луцький ремонтний завод «Мотор» (ДК Укроборонпром), 2014 р. Досвід
технологічного використання МПН при серійному ремонті авіаційних ГТД
показав, що його оптимальне застосування – відновлення найбільш
пошкоджуваних при експлуатації елементів лопаток: кромок і торців пера та
бандажних полиць. На сьогоднішній день розроблені та освоєні технології
відновлення крайок лопаток товщиною 0.5…5,0 мм на висоту до 5…6 мм і
проводяться дослідження по розробці відповідних технологічних процесів та
обладнання для багатошарового наплавлення на висоту 10…25 мм.
Процес РДЗ базується на утворенні та проникненні в фіксований
технологічний зазор під дією високотемпературного вакуумного нагріву без
додатково прикладеного тиску активованого металом-депресантом рідкого
прошарку з наступним його дифузійним розсмоктуванням. Хімічний склад
такого рідкого прошарку наближений до металу, що зварюється. Після
утворення відповідного РДЗ-з’єднання його формування продовжується ще
протягом деякого часу при високій температурі з метою дифузійного
вирівнювання хімічного складу та наближення структури і механічних
властивостей зони з’єднання до рівня 0,8…0,9 основного металу. Заповнення
зазору при формуванні РДЗ-з’єднань досягається в різних просторових
положеннях, на деталях складної конфігурації, незалежно від довжини
зварного шву. Основними умовами реалізації даного способу зварювання є
підвищені вимоги щодо обмеження величини зазору між деталями, що
з’єднуються, а також відповідна підготовка поверхні з метою її захисту від
окислення під час вакуумного нагріву. Технологію РДЗ деталей із сплавів
ЖС26; ЖС32; ЖС6У(К) випробувано на вітчизняних авіаційних
підприємствах: ДП «Івченко-Прогрес»; АТ «Мотор-Січ»; ДП «Луцький
ремонтний завод «Мотор» (ДК Укроборонпром). Результати випробувань,
зокрема при ремонті площинних дефектів та відновленні соплових апаратів та
інших деталей авіаційних ГТД методом вварювання деталі-донора позитивні.
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Головін О.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ОСНАЩЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ НА
СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Обґрунтування шляхів та способів оснащення Повітряних Сил Збройних
Сил України сучасними та перспективними зразками ОВТ є одним з головних
завдань воєнно-технічної політики держави. Вирішення цього важливого та
складного завдання потребує урахування багатьох факторів та досвіду
використання ОВТ під час проведення АТО.
У доповіді здійснюється аналіз світових тенденцій розвитку зенітного
ракетного озброєння, авіаційної техніки та озброєння, а також радіотехнічних
засобів, піднімаються питання покращення існуючого стану ОВТ ПС ЗС
України, а також робиться наголос на проблемних питаннях розвитку БпАК у
ЗС України та удосконаленні системи ППО з метою боротьби з БпАК
противника.
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 озброєння та військової техніки.
Вважається що, пріоритетними напрямками розвитку ОВТ Повітряних
Сил є:
посилення повітряної компоненти за рахунок модернізації та
продовження ресурсу авіаційної техніки, закупівлі та виробництва
безпілотних авіаційних комплексів;
удосконалення системи ППО, перш за все, у напрямку забезпечення
боротьби з малорозмірними цілями в складних умовах завадової обстановки;
проведення робіт з визначення можливостей створення в Україні ЗРК
середньої дальності та модернізації існуючих;
проведення робіт з продовження термінів технічної придатності
зенітних керованих ракет та авіаційних засобів ураження;
створення РЛС метрового та дециметрового діапазону довжин хвиль,
необслуговуваних малогабаритних РЛС на вежах, модернізація існуючих РЛС
бойового та чергового режиму, а також рухомих радіовисотомірів;
закупівля (офсет, лізинг) окремих закордонних зразків ОВТ ПС,
виробництво яких самостійно або в кооперації є економічно неефективним.
Крім цього, у доповіді визначено пріоритетні напрямки наукових
досліджень за військово-технічною проблематикою.
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Алімпієв А.М., к.т.н.
Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
ПОГЛЯДИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ
СИЛ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНО-БОЙОВОГО ЛІТАКА

Аналіз парку літаків Л-39 в Україні та світі показує, що їх стан стрімко
погіршується, заміна на такі ж самі літаки не передбачена, виробництво
завершено у 1998 році, супроводження розробником та виробником не
ведеться. Авіаремонтні підприємства гарантують продовження ресурсу
літакам Л-39 до 2025 року.
Виходячи з міжнародного досвіду на створення такого класу літаків
витрачається від 8 до 10 років. Тому вже зараз стає питання з визначенням
перспективного літака на заміну застарілого Л-39. В цьому зв’язку доцільно
більш детально проаналізувати можливості створення суто вітчизняного
навчально-бойового літака. На цей час існує декілька пропозиції щодо
створення українського навчально-бойового літака. Наприклад, відомі
напрацювання АНТК «Антонов» щодо формування аванпроекту
перспективного навчально-бойового літака. Чугуївський авіаційний
ремонтний заводу пропонує на базі Чеського літака Л-159 налаштувати
серійне виробництво літаків Л-259 зі збільшеною часткою вітчизняних
комплектуючих. Пропозиція Харківського державного авіаційного
виробничого підприємства закладає можливість повного контролю над
проектом.
Перевагами такого рішення є виробництво усіх комплектуючих в
Україні, організація вітчизняної системи технічного обслуговування та
ремонту, сприяння розвитку авіаційної промисловості України та її
спроможності щодо створення зразків бойової авіаційної техніки. В
довгостроковій перспективі це приведе до суттєвого зменшення загальної
вартості виробництва, обслуговування, ремонту, модернізації та експлуатації
літака на всіх стадіях його життєвого циклу.
Бєляєв Д.М., Расстригін О.О., д.т.н., с.н.с.,
Кісєль П.І., к.т.н., с.н.с., Семенюк Р.П.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ МОБІЛЬНИХ АЕРОСТАТНИХ
РАДІОЛОКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ

Для збільшення дальності дії радіолокаційних станцій (РЛС) виявлення
маловисотних цілей останнім часом пропонується використання прив’язних
аеростатних комплексів (ПАК).
На сьогодні вже існує велика кількість ПАК для забезпечення потреб
виявлення маловисотних повітряних цілей, але їх час розгортання та
транспортабельність не відповідають сучасним вимогам. Тому виникає
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потреба в дослідженнях шляхів створення мобільних аеростатних
радіолокаційних комплексів (МАРК) виявлення маловисотних цілей з
мінімальним часом розгортання (згортання) та можливістю здійснення
швидких маневрів як у згорнутому стані, так і в робочому положенні
аеростата. Як ПАК вони призначені для забезпечення роботи радіолокаційної
станції виявлення маловисотних цілей вагою до 300 кг на робочих висотах до
3000 м в широкому діапазоні погодних умов при швидкості вітру до 30 м/с.
Дослідження показали, що на сьогодні є реальні можливості
забезпечення розгортання перспективних МАРК за мінімальний прийнятний
час на позиціях (майданчиках) без спеціальної підготовки.
Характерною особливістю МАРК на відміну від прив’язного
аеростатного комплексу є наявність у його складі мобільного утримуючого
флюгеруючого пристрою (платформи), що монтується на засобі
транспортування. Це дозволяє розмістити на одному шасі весь комплекс, у
тому числі лебідку та систему газонаповнення, та перебазовувати його в
найкоротший термін. При цьому термін розгортання перспективного МАРК
обмежується лише часом на підготовку апаратури та підйом аеростата на
робочу висоту.
Враховуючи досвід створення аеростатних комплексів на основі
прив’язних аеростатів різного об’єму, встановлено, що граничне значення
об’єму прив’язного аеростата для перспективного МАРК не повинно
перевищувати 5 000 м3. При подальшому збільшенні об’єму стає надто
складним створення утримуючого пристрою, придатного для переміщення у
транспортному положенні по звичайних автомобільних дорогах.
До характерних рис перспективного МАРК слід віднести: балонетну
схему аеростатів; застосування автоматичної системи підтримки тиску в
балонеті (в т.ч. диференціальний датчик тиску, контролер і вентилятори, що
нагнітають забортне повітря в балонет); виготовлення оболонок із
композиційного газоутримаючого синтетичного матеріалу на основі ниток
поліестера; використання синтетичного канат-кабеля для утримання
аеростата на висоті та передачі оптичного і електричного сигналу на борт.
Також сприятливими умовами для застосування МАРК є поява нових
високотехнологічних матеріалів для аеростатних оболонок і відносно легких
канат-кабелів, що забезпечують інформаційний обмін із Землею, а також
розвиток мікроелектроніки і обчислювальної техніки, що дає можливість
створення РЛС з відносно низькими масо-габаритними характеристиками,
високоякісним цифровим виявленням маловисотних малопомітних цілей та
низькою енергоємністю.
Усі означені фактори в сукупності значно розширюють можливості
перспективних МАРК у порівнянні з ПАК і, з одного боку, роблять ці
комплекси такими, що легко перебазовуються, а з іншого – дозволяють
забезпечити довготривале перебування прив’язного аеростата на робочій
висоті й, відповідно, безперебійну працездатність РЛС у широкому діапазоні
погодних умов.
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У доповіді обґрунтовується вся номенклатура основних вимог до
перспективних мобільних аеростатних радіолокаційних комплексів виявлення
маловисотних цілей. Обсяги проведених досліджень та їх результати можуть
служити науковим набутком для розроблення та обґрунтування оперативнотактичних вимог до цього перспективного виду ОВТ.
Білобородов О.О., к.т.н.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ РОЗВІДКИ
В ІНТЕРЕСАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Досвід бойових дій Збройних Сил України із забезпечення
територіальної цілісності та відновлення діяльності органів державної влади в
районах проведення антитерористичної операції виявив певні недоліки в
забезпечені сучасними зразками військової техніки. Удосконалення складу та
характеристик повітряно-космічних засобів забезпечення збройної боротьби
вимагають
потреби
щодо:
викриття
заходів
підготовки
до
вторгнення,виявлення та документування проникнення на територію країни
військ агресора та незаконних збройних формувань, каналів постачання
озброєння і військової техніки терористичним угрупованням, порушення
режиму припинення вогню, спрямування ударів терористів по цивільним
об’єктам інфраструктури та забезпечення життєдіяльності.
В умовах наявності у терористичних угруповань засобів ураження
повітряних цілей, ефективність застосування наявної авіаційної техніки була
суттєво знижена. Обмежена готовність національних безпілотних та
космічних засобів призвело до зриву виконання оперативних планів з
недопущення втрати контролю над лінією державного кордону та окремими
регіонами країни. У той же час застосування космічних систем розвідки
дозволяє забезпечити даними для завчасного викриття намірів країн
агресорів, підтвердження агресивних дій перед міжнародними організаціями
та світовою спільнотою, оцінювання термінів та напрямків дій.
З іншого боку, спрямування наявних засобів на відвернення
безпосередніх загроз територіальній цілісності призвели до зниження
можливостей адекватного реагування на активізацію заходів підготовки
збройних сил інших суміжних країн, особливо на фоні зростаючої кількості
інформаційних провокацій щодо заперечення історичних передумов
встановлення лінії кордону та обмеженої можливості забезпечення прав
національних меншин. Для уникнення ескалації конфронтації в таких умовах
доцільно здійснювати заходи скритого моніторингу з використанням
космічних засобів.
Результати аналізу темпу дій свідчать про обмежені можливості
космічних засобів щодо забезпечення необхідної оперативності, а розмах
району проведення антитерористичної операції свідчить про обмежені
можливість безпілотних засобів розвідки. У доповіді представлені результати
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обґрунтування необхідного складу космічних систем розвідки та напрямків їх
застосування в різних умовах та напруженості збройної боротьби, а також
раціональний склад та характеристики апаратури з урахуванням отриманого
досвіду.
Богдан Т.В., Скоков О.І.
Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний
інститут еластомерних матеріалів і виробів »
ПРОДОВЖЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ ГУМОТЕХНІЧНИХ
ВИРОБІВ, ЩО КОМПЛЕКТУЮТЬ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ЗЕНІТНО-КЕРОВАНИХ
РАКЕТ 5В55 К(Р) ЗРС С 300 ПС (ПТ) ТА КИСНЕВІ МАСКИ, ЗАХИСНІ ШОЛОМИ
ЗАХИСНИХ СПОРЯДЖЕНЬ ЛЬОТЧИКА

На сьогоднішній день в авіаційній, машинобудівній сферах
промисловості використовуються техніка та обладнання, що укомплектовані
гумотехнічними виробами (ГТВ) 1980-1990 p.p. виготовлення з
використанням інгредієнтів гумових сумішей зі стабільними показниками,
що забезпечують стабільні показники якості самих ГТВ, а отже надійне і
тривале використання техніки, яку вони комплектують. З плином часу в
матеріалі ГТВ проходять незворотні фізичні і хімічні перетворення, що
супроводжуються
зміною
твердості
(збільшенням),
еластичності
(зменшенням), розтріскуванням, а іноді повним руйнуванням ГТВ - старіння
матеріалу.
Всі ГТВ мають призначені гарантійні терміни зберігання, що
визначають їхню здатність протидіяти різним видам старіння.
Найпоширенішим і агресивнішим видом старіння (за умов експлуатації або
складського зберігання виробів) є атмосферне старіння, яке представляє
собою комплекс перетворень гуми, що протікають під впливом
атмосферного озону і кисню, сонячної радіації та тепла. На сьогоднішній
день ГТВ, що виготовленні в 1980-1990 рр. мають критичні запаси
експлуатаційних характеристик і потребують визначення можливості
продовження первинно встановлених гарантійних термінів використання.
В ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» проводились науково-дослідні роботи по
дослідженню можливості продовження призначених строків служби
(зберігання) ГТВ, які комплектують складові частини зенітно-керованих
ракет (ЗКР) 5В55 К(Р) ЗРС С 300 ПС (ПТ) (далі - вироби 5В55), а також
дослідженню можливості збільшення терміну служби ГТВ, що комплектують
кисневі маски (KM), захисні шоломи (ЗШ) захисних споряджень льотчика.
Було встановлено, що типові ГТВ, зняті з виробів 5В55, КМ,ЗШ, є
ущільнюючими
елементами.
Основним
критерієм
збереження
експлуатаційних характеристик таких ГТВ є накопичення відносної
залишкової деформації (НВЗДС). Отже з метою оцінки збереженням
експлуатаційних характеристик ГТВ було визначено зміну показника НВЗДС
у відповідності до нормативного документу (НД) на кожну марку гуми.
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Також було визначено ступінь зміни основних показників гум: умовної
міцності при розтягуванні і відносного подовження при розриві та твердості
після термічного старіння.
За результатами досліджень було встановлено, що показники НВЗДС,
умовної міцності при розтягуванні, відносного подовження при розриві та
твердості знаходяться в межах вимог НД. Таким чином в ході досліджень
була обґрунтована можливість:
- продовження призначених строків служби (зберігання) ГТВ, які
комплектують вироби 5В55 на 30 років з дати виготовлення (1984-1986 р.р.)
- продовження термінів експлуатації КМ та ЗМ до 01.01.2017 р.,
враховуючи дату виготовлення 1987, 1988 рр. (КМ) та 1988-1989 рр. (ЗШ).
Бунаков В.П., Завадський Д.С., Слободенюк С.Й.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ МЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ

Аналіз останніх збройних конфліктів в світі та ескалація напруги між
світовими державами яка відбувається протягом останніх років вказує на
значну роль яку будуть відігравати РЛС метрового діапазону хвиль (МДХ)
під час виявлення і видачі інформації про ЗПН розроблені за технологією
STELS зі штучно зменшеною роздільною здатністю.
Головним обмеженням роздільної здатності РЛС МДХ є геометричні
розміри антенної системи що за умови використання традиційних
«релеевских» способів обробки призводить до надзвичайно низької
роздільної здатності по кутовим координатам. Такі слабкі характеристики
роздільної здатності не дозволяють здійснювати стрільбу ЗРК безпосередньо
за даними отриманими від РЛС МДХ і потребує залучення до до-розвідки
повітряних об'єктів власних РЛС зі складу ЗРК.
Займаючи сильні позиції на ринках продажу РЛС МДХ українські
виробники ще не вирішили проблему підвищення роздільної здатності для
забезпечення наведення ЗКР за даними отриманими від РЛС МДХ, що на
теперішній час вирішена у РЛС розробки РФ та КНР.
З торії спектрального аналізу відомі декілька методів що дозволяють
підвищити роздільну здатність і забезпечити розрізнення за кутовими
координатами що значно перевищує відомі «релеевские» обмеження (метод
Кейпона та похідні від нього: метод «теплового шуму», методи MDL, AIC,
EDT, MUSIC)
Відповідно до вищезазначених методів обробки було розроблено
математичний апарат та з використанням методу математичного
моделювання була оцінена роздільна здатність РЛС МДХ типу П-18 та 5Н84
та здійснено порівняння отриманих результатів з результатами
розрахованими за класичним «релеевским» методом.
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Запропонований метод дозволив значно покращити роздільну здатність
РЛС МДХ за кутовими координатами до рівня необхідного для проведення
стрільби ЗКР по виявленим цілям.
Вакаренко А.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОГО ПОРЯДКУ ВІДКРИТТЯ
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ З РОЗРОБКИ (МОДЕРНІЗАЦІЇ)
ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ

Зенітні ракетні системи та комплекси (далі – ЗРО), що перебувають на
озброєнні Повітряних Сил та військ протиповітряної оборони Сухопутних
військ Збройних Сил України є морально та фізично застарілими потребують
модернізації, а в перспективі - поступової заміни на нові.
Аналіз результатів виконання ДКР з розробки (модернізації) ЗРО
показав, що більшість ДКР були закриті або припинені в результаті чого
кошти були втрачені, а на озброєння Збройних Сил України за останні
20 років не прийнято жодного зразка ЗРО.
Зазначене свідчить про необхідність проведення аналізу існуючого
порядку відкриття ДКР з розробки (модернізації) ЗРО та пошуку шляхів його
удосконалення.
Аналіз основних положень чинних документів з нормативного
забезпечення процесу створення зразків ОВТ показав, що існуючий порядок
відкриття ДКР не передбачає обов’язкового проведення відповідних
досліджень (оцінок) з обґрунтування необхідності та доцільності відкриття
ДКР.
Відомо, що зразки ЗРО є складними технічними системами, та за
досвідом їх створення у провідних країнах для отримання позитивного
результату необхідно зосередження значних наукових, технічних
технологічних та фінансових ресурсів.
Відповідно до діючих стандартів системи розроблення та поставлення
на виробництво зразків ОВТ при створенні складних зразків, потребуючих
вирішення складних науково-технічних проблем і значних матеріальних та
фінансових затрат передбачено виконання аванпроектів, передуючих
виконанню ДКР (ГОСТ В 15.102-84, ГОСТ В 15.103-84). На теперішній час
поширюється практика виконання аванпроектів за обігові кошти виконавців.
Окрім позитивних моментів (економія коштів державного бюджету), така
форма має відповідні недоліки, в тому числі прагнення виконавців
виконувати аванпроекти без залучення відповідних співвиконавців, що для
складних зразків ЗРО, є неприпустимим. Тому є актуальним в спільних
рішеннях на аванпроекти визначати необхідність видання відповідними
директивними органами (Державний концерн “Укрооборонпром”, Державне
космічне агентство України та інші) розпорядчих документів із залучення
співвиконавців для його виконання.
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При прийнятті рішень на відкриття ДКР зі створення менш складних
зразків ЗРО, в тому числі за пропозиціями організацій (підприємств) України,
є актуальним проведення відповідних оцінок щодо доцільності їх виконання.
Для проведення таких оцінок необхідно розробити та затвердити відповідну
методику, що забезпечить єдиний підхід для всіх зацікавлених установ
(організацій, підприємств). За результатами такої оцінки доцільно складати
відповідний документ, який повинен надаватися разом з проектом Спільного
рішення на відкриття ДКР.
В доповіді надаються пропозиції щодо можливого змісту зазначених
методики та документу та їх нормативного впровадження в керівні
документи, що регламентують порядок відкриття ДКР з розробки
(модернізації) ЗРО.
Васильєв В.А., к.т.н., с.н.с., Доска О.М., к.т.н.,
Ряполов І.Є., к.т.н., Фоменко Д.В., Кіріллова Н.І.
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОЇ
ПІДТРИМКИ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ БОЙОВИХ ЗАСОБІВ ЗЕНИТНИХ
РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ «БУК М1»

Загальновизнаним шляхом вирішення завдань забезпечення справності
та технічної готовності систем озброєння до бойового застосування є
впровадження елементів системи безперервної інформаційної підтримки
постачань та життєвого циклу складної технічної продукції (CALS Continuous Acquisition and Life cycle Support) однією з елементів якої на етапі
експлуатації виробів є інтегрована логістична підтримка. Актуальність
вирішення цього завдання для зразків ЗРО, зокрема для бойових засобів ЗРК
«Бук М1», обумовлена тим, що експлуатаційна та ремонтна документації для
цих зразків була розроблена ще у 70-80 роках минулого століття, реалізована
лише у паперовому вигляді, має великий об’єм (для найбільш складних
виробів може сягати кілька десятків валіз), незручна для використання у
обмежених об’ємах апаратних відсіків виробів, а частина її зіпсована або
втрачена. Це призводить до суттєвого збільшення тривалостей пошуку місць
відмов, збільшення витрат на організаційні заходи щодо збереження цієї
документації та збільшення маси та габаритних характеристик засобів
технічного забезпечення експлуатації ЗРК «Бук М1».
Для усунення вищенаведених недоліків пропонується впровадити
інтерактивну електронну системи логістичної підтримки поточного ремонту
бойових засобів ЗРК «БУК М1», яка включає алгоритми пошуку місця
відмови бойових засобів ЗРК «БУК М1», інтерактивну програмну оболонку
та сукупність технічних засобів.
Запропонована система дозволяє проводити:
– пошук місця відмови з глибиною до запасної частини;
– ідентифікацію типу запасної частини;
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– автоматизований пошук місця знаходження запасної частини у
одиночних, групових та ремонтних комплектах ЗІП;
– визначення порядку заміни запасної частини та переліку технічних
параметрів, порядку їх перевірки і регулювання за необхідністю.
Основною перевагою запропонованої електронної системи є те, що вона
адаптована для різних типів операційних систем і може використовуватися на
сучасних портативних мобільних пристроях (телефон, планшет тощо).
Висікан О.О.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України

Герасимов С.В., к.т.н., с.н.с.,
Кукобко С.В., к.т.н., с.н.с., Рощупкін Є.С., к.т.н., с.н.с.
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ
ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 834
«Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми
створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення
управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження)»
визначено створення державної інтегрованої інформаційної системи (ДІІС)
забезпечення управління рухомими об'єктами.
Під ДІІС мається на увазі сукупність державних і недержавних систем
та засобів зв'язку, навігації і спостереження, які забезпечують одержання
органами управління рухомими об'єктами і відповідними органами державної
влади та іншими користувачами достовірної просторово-часової інформації
про місцезнаходження рухомих об'єктів та їх характеристики. Інтегрована
інформаційна система формується шляхом інформаційного об’єднання
інтегрованих підсистем зв’язку, навігації, спостереження і інформаційних
центрів державного і недержавного підпорядкування. В особливий період
ДІІС повинна забезпечувати задоволення потреб Генерального штабу
Збройних Сил.
В доповіді обґрунтовані набір даних для оцінки технічного стану
радіоелектронних засобів, що використовуються для задоволення потреб
Повітряних Сил Збройних Сил України, структура та процедура наповнення
бази даних технічного стану її елементів. Показано, що система технічної
діагностики радіоелектронних засобів, які входять до складу ДІІС та
використовуються для задоволення потреб Повітряних Сил Збройних Сил
України, повинна вирішувати завдання:
- автоматизованої перевірки результатів вимірювання параметрів
технічного стану;
- автоматизованого технічного діагностування;
- автоматизованого визначення оптимального комплексу робіт з
відновлення працездатності.
198

12-13 жовтня 2016 року

"Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил"

Воробйов М.М.
Заступник головного конструктора ДП "АНТОНОВ"
ТАКТИЧНИЙ БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС «ГОРЛИЦЯ»

Дослідно-конструкторська робота шифр «Горлиця» спрямована на
створення вітчизняного тактичного безпілотного авіаційного комплексу для
потреб Збройних Сил України.
На сьогоднішній день у структурі більшості розвинених країн світу все
більш значну роль відіграють різного роду безпілотні комплекси:
розвідувальні, ударні або розвідувально-ударні, які виконують функції
пілотованих апаратів з найменшими затратами і без ризику втрати екіпажів.
Тому створення конкурентоздатного сучасного безпілотного комплексу
силами вітчизняних підприємств оборонного спрямування в кооперації з
іноземними партнерами є нагальним завданням сьогоднішнього дня.
Тактичний БпАК являє собою мобільний підрозділ який має проводити
повітряну оптико-електронну розвідку вдень та вночі, в простих та складних
метеоумовах, передаючи на командний пункт бригади (батальйону)
розвідувальну інформацію про цілі та об’єкти противника для забезпечення
ефективного застосування механізованих (танкових) бригад, дивізіонів
ракетних військ та артилерії, а також ескадрилій (ланок) армійської авіації
наземних військ.
Тактичний
безпілотний
авіаційний
комплекс
планується
використовувати наступним чином:
- запуск безпілотних літальних апаратів здійснюється з підготованих
ґрунтових злітно-посадкових смуг, розташованих в тилу наземних військ; в
разі відсутності злітної смуги – з катапультного пускового пристрою;
- керування апаратами здійснюється за допомогою наземної станції
(№1 або №2); в разі їх відмови або бойового пошкодження можливо перейти
на керування з портативної станції;
- з бортами безпілотних літаків буде вестись постійний обмін
телеметричною інформацією для контролю параметрів польоту:
- інформація про об’єкти розвідки або моніторингу за допомогою
дубльованих радіоліній зв’язку передається на наземну станцію або
безпосередньо на віддалені відео термінали, які можуть знаходитись в
передових частинах наземних військ, або в розвід групах в тилу ворога;
- в ході операції наземна станція керування веде посилений
інформаційний обмін зі штабом бригади (або батальйонної тактичної групи)
по радіоканалу (коротко - або ультракороткохвильовому), або підтримує
оптичний супутниковий зв’язок.
Дальність зв’язку залежить від
характеристики антенного комплексу, який, власне, визначає радіус дії
безпілотного апарата. Для БпЛА «Горлиця» це 80 кілометрів.
Комплекс «Горлиця» складається з:
- чотирьох безпілотних літальних апаратів зі спеціальною апаратурою
на борту;
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- двох пересувних наземних станцій керування (змонтованих на шасі
автомобілів КрАЗ), кожна з яких може використовуватись для одночасного
керування двома БпЛА;
- двох дублюючих портативних станцій, які можуть використовуватись
у випадку пошкодження (в тому числі бойового) основних станцій;
- чотирьох віддалених терміналів прийому інформації, які будуть
обслуговувати підрозділи наземних військ, поставляючи інформацію , в тому
числі, в режимі реального часу;
- пускової установки (інерційної катапульти), яка забезпечує старт
апаратів за відсутності злітної смуги;
двох наземних систем автоматичної посадки (радіолокаційної та
лазерної);
- одного автомобіля для перевезення персоналу (з місцями для
відпочинку);
- одного автомобіля для перевезення безпілотних апаратів в
розібраному стані;
- одного автомобіля – пересувної майстерні для обслуговування та
ремонту апаратів в польових умовах.
Конструкція безпілотного апарата – класична, являє собою літак
нормальної схеми, з трапецієвидним в плані крилом, покладеним на фюзеляж;
двоблочним оперенням, виконаним за схемою перевернутого V; штовхаючим
повітряним гвинтом, який приводить в рух двоциліндровий двигун
внутрішнього згорання. Шасі літака – трьохопорне, з передньою стійкою, на
який встановлене кероване колесо; основні колеса – з гідравлічними
дисковими гальмами.
Все обладнання розміщується в фюзеляжі обтічної форми круглого
перетину і включає апаратуру бортового радіоелектронного комплексу та
цільове навантаження. В районі центроплану змонтовану паливний бак, а в
задній частині фюзеляжу – силову установку, яка включає двигун з
вихлопною системою, моторами, повітряний гвинт та капоти. Всі елементи
планера виконані з полімерних композиційних матеріалів (склопластику та
вуглепластику) на епоксидних зв’язуючих. Це забезпечує прийнятний рівень
технологічності при мінімальній масі апарата. Для зниження рівня
електромагнітного випромінювання в обшивках фюзеляжу застосовується
шар металевої сітки.
Бортовий радіоелектронний комплекс включає радіозв’язкове та
пілотажно-навігаційне обладнання.
Радіозв’язкове обладнання забезпечує передачу з борту літака
сигналів телеметрії та відео зображень об’єктів, а також приймання
командних сигналів для системи керування БпЛА та спец обладнання і має
наступні елементи:
- прийомо-передавач командно-телеметричної лінії з підсилювачем та
антенами;
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- прийомо-передавач радіолінії передачі даних з підсилювачем та
антенами;
- дві бортових УКХ-радіостанції резервної командно-телеметричної
радіолінії та ретрансляції з антенами.
Пілотажно-навігаційне обладнання датчиків
включає бортовий
центральний обчислювач, який забезпечує задачі ручного, автоматичного та
напівавтоматичного керування польотом БпЛА, в тому числі політ по
маршруту в режимі повного радіомовчання, а також управління корисним
навантаженням, визначення й передачу на наземну станцію параметрів
польоту та координати цілей, збір та накопичення телеметричної та
розвідувальної інформації. Також в склад ПНО входять дві системи
повітряних сигналів з інтегрованими датчиками повітряних параметрів, блок
інерційних, інтегровану систему наземних сигналів, бортовий відповідач
управління повітряним рухом та держрозпізнавання, а також магнітометр та
лазерний висотомір.
В склад цільового навантаження входять оптико-електронна система
повітряної розвідки, цифровий фотоапарат, спец обчислювач та апаратура
забезпечення наземної обробки зареєстрованої інформації.
Оптико-електронна система повітряної розвідки в своєму складі має
гіростабілізований контейнер, в якому змонтовані тепловізійна та телевізійна
камери, лазерний дальномір а також лазерний цілевказувач для підсвітки
зафіксованих об’єктів.
Створення тактичного комплексу виконується ДП «Антонов» як
головним розробником, за участі ряду вітчизняних підприємств різних форм
власності.
На базі ТБпАК «Горлиця» можливо виконати кілька модифікацій:
ретранслятор зв’язку, ударний оперативно-тактичний БпЛА, БпЛА для
радіотехнічної розвідки, БпЛА для ведення радіоелектронної боротьби.
Гриб Д.А., к.в.н., доцент, Лук’янчук В.В., к.т.н., с.н.с.,
Ніколаєв І.М., к.т.н., с.н.с.
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
СИСТЕМНО-КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ГЛИБОКОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ «БУК-М1»

Аналізується досвід США і РФ, зі створення складних зразків
озброєння на прикладі розробок зенітних ракетних комплексів (ЗРК)
сімейства «Patriot» і «Бук». Показано, що в цих країнах створення кожного
нового ЗРК з підвищеними бойовими властивостями з зазначених сімейств
здійснюється на основі еволюційно-технологічного підходу в формі окремих
ітерацій шляхом глибокої модернізації існуючих комплексів. В ході кожної
ітерації ЗРК удосконалюються шляхом введення нових бойових засобів і
заміни значній частині основних функціональних систем на системи нового
покоління. При необхідності до ЗРК додаються нові функціональні
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можливості. Кожна ітерація в залежності від глибини модернізації та
наявності фінансових ресурсів займає від 5 до 15 років, протягом яких
виконуються науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР),
включаючи виготовлення и випробування дослідного зразка. Результатом
зазначеного підходу є суттєве підвищення вогневої потужності, мобільності,
живучості та інших бойових властивостей ЗРК при кожної їх модернізації.
Показано, що для підвищення бойових властивостей ЗРК «Бук-М1», що
перебувають на озброєння Повітряних Сил Збройних сил України, потрібна
глибока модернізація з метою:
– підвищення тактико-технічних характеристик (ТТХ) та бойових
можливостей за рахунок нової ЗКР, вдосконалення та заміни на нові окремих
функціональних систем та складових частин СВУ 9А310М1 і ПЗУ 9А39М1,
ПБУ 9С470М1 та РЛС 9С18М1;
– підвищення експлуатаційно-технічних характеристик (ЕТХ) бойових
та технічних засобів ЗРК шляхом заміни на нові та переведення окремих
блоків, вузлів, агрегатів та складових частин на сучасну елементну базу,
впровадження цифрових пристроїв управління та обробки сигналів, введення
сучасних засобів діагностики та ремонту за технічним станом;
– забезпечення можливості інтеграції ЗРК "Бук-М1" в перспективну
систему зенітного ракетного озброєння за рахунок впровадження сучасних
інформаційних технологій, вдосконалення та заміни на нові засоби передачі,
прийому, обробки та відображення інформації.
Підвищення ТТХ пропонується досягти шляхом:
– збільшення кількості цільових каналів шляхом впровадженні
активних фазованих антенних решіток (АФАР);
– створення нової ракети з активною радіолокаційною головкою
самонаведення (ГСН), що дозволить підвищити вогневу потужність і бойову
живучість комплексу, розміри зони ураження та ймовірність ураження та
цілій різних типів;
– заміни телевізійного візира на інтегральну тепловизійнотеплопеленгаційну систему;
– розширення функціональних можливостей, підвищення надійності,
перешкодозахищеності
та
рівня
автоматизації
бойової
роботи
модернізованого ЗРК;
– вдосконалення та/або заміні на нові значної частини функціональних
систем, агрегатів і вузлів, вироблених промисловістю з використанням нових
технологій і досягнутих рівнів наукових розробок;
– створення уніфікованих колісних шасі підвищеної прохідності,
оснащених сучасним засобами зв’язку, навігації, топоприв’язки та
життєзабезпечення.
Показано, що можливість і доцільність глибокої модернізації ЗРК «БукМ1» має бути обґрунтована в процесі виконання аванпроекту з урахуванням
наявного науково-технологічного заділу підприємств Укроборопрома.
Результатом аванпроекту повинно стати ТТЗ на виконання ДКР з модернізації
ЗРК «Бук-М1».
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Гриб Д.А., к.в.н., доцент, Кукобко С.В., к.т.н., с.н.с.
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

Бейліс Л.В.
Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНИХ
ВИМОГ ДО СИСТЕМИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ

Контроль повітряного простору є однією з найважливіших функцій
системи забезпечення суверенітету держави. Помилки в організації системи
контролю повітряного простору (СКПП) в США призвели до непомітного
проведення терористичної атаки хмарочосів 11.09.2001. Для вдосконалення
СКПП США до вимог сучасних викликів знадобилось більше п’яти років. Для
України формування системи вимог до СКПП зростає у зв'язку з проведенням
антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей.
Завдання щодо контролю використання повітряного простору покладені на
радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України. Таким чином
прогноз змін оперативно-стратегічних вимог до раціональної структури та
складу системи радіолокаційної розвідки радіотехнічних військ Повітряних
Сил з урахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в
антитерористичній операції є актуальним завданням.
Досвід останніх локальних конфліктів та терористичних атак
переконливо підтверджує тенденцію зростання ролі засобів повітряного нападу
в збройній боротьбі та політичному впливі. Тенденції розвитку збройних сил
провідних держав (не виключаючи й Російську Федерацію) свідчать про
стрімкий розвиток безпілотних засобів повітряного нападу, нових засобів
постановки завад й способів їх бойового застосування. Тому забезпечення
радіолокаційною інформацією системи протиповітряної оборони держави
залишається важливим напрямком розвитку Повітряних Сил Збройних Сил
України.
В доповіді розглянуті основні напрямки формування оперативно
стратегічних вимог до системи радіолокаційної розвідки. Такими напрямками
були визначені:
- існуючі та можливі повітряних загрози та порушення правил
використання повітряного простору в Україні у мирний та воєнний час;
- відповідність системи радіолокаційної розвідки кількості повітряних
об’єктів які можуть одночасно знаходитись у повітряному просторі України;
- відповідність системи радіолокаційної розвідки потребам в управлінні
бойовою авіацією;
- класифікація повітряних суден, що становлять загрозу за мирного
часу, та їх ознаки;
- політика держави у сфері використання повітряного простору;
- стан та розвиток систем контролю за використанням повітряного
простору провідних країн світу та їх можливостей;
- можливості щодо сумісності та інтеграції сучасних інформаційних
систем різних відомств та держав;
- існуючі ресурсні обмеження щодо створення (удосконалення) системи
радіолокаційної розвідки.
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Гриб Д.А., к.в.н., доцент, Тютюнник В.О., к.т.н., с.н.с.
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
НАПРЯМОК РОЗВИТКУ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОРОЗМІРНИХ
ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ

У теперішній час широкого використовуються повітряні об’єкти (ПО),
які виготовляються з композитних матеріалів, мають невеликі розміри та малі
значення ефективної поверхні розсіювання (ЕПР), що ускладнює їх виявлення
традиційними оглядовими радіолокаційними станціями (РЛС).
Відомим методом підвищення ефективності виявлення малорозмірних
ПО є комплексування активних та пасивних систем, які використовують різні
фізичні принципи та функціонують в різних діапазонах електромагнітних
хвиль (оптичному, інфрачервоному та ін.). Перспективним напрямком
підвищення ефективності радіолокаційного виявлення малорозмірних ПО є
впровадження в оглядові РЛС методів багатопозиційної локації та
комплексному використанню властивостей моностатичної, бістатичної та
тіньової ЕПР ПО. Значення тіньової ЕПР не залежить від типу матеріалу з
якого
виготовлено
ПО,
обумовлює
підвищення
ефективності
радіолокаційного виявлення ПО, виготовлених з композитних матеріалів.
Розглянуто можливість об’єднання оглядових РЛС з круговим
електронним скануванням, які використовують циліндричні цифрові антенні
решітки, в просторово-рознесену радіолокаційну мережу з кооперативним
багатопозиційним прийомом відбитих сигналів. Показана можливість
підвищення ефективності виявлення малорозмірних ПО в таких
перспективних радіолокаційних системах.
Обґрунтовано технічну можливість та доцільність реалізації в
перспективних оглядових РЛС з круговим електронним скануванням режимів
багатопозиційної (бістатичної) локації для підвищення їх можливостей з
виявлення малорозмірних та перспективних літальних апаратів, які
виготовлені з композитних матеріалів.
Гуляєв В.В., Удод A.M., Скоков О.І.
Державне підприємство «Український науково-дослідний
конструкторсько- технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів»
ОСОБЛИВОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ НА ПРОФІЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЯХ
АВІАРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Міністерством оборони України з ініціативи наукового центру BBC на
ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», як головну наукову організацію було покладено
виконання
задачі
з
забезпечення
виготовлення
авіаремонтними
підприємствами гумотехнічними виробами (ГТВ) для комплектації авіаційної
техніки.
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Для вирішення поставленої задачі були обрані наступні напрямки:
1. Обстеження виробничої бази, яка є в наявності на авіаційних
підприємствах, з метою оцінки її можливостей з забезпечення виготовлення
ГТВ, які задовольняють нормативній документації, та розробка заходів з її
удосконалення.
2. Розробка національної нормативної та технологічної документації з
виробництва ГТВ.
3. Розробка рецептур гумових сумішей та опанування їх виробництва
для авіаційних підприємств з урахуванням сировинної бази, що змінюється.
4. Організація виготовлення найбільш складних ГТВ на виробничій базі
ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».
Обстеження виробничої бази з виготовлення ГТВ на авіаційних
підприємствах проводилось по узгодженій з НЦ BBC програмі, в основу якої
були включені положення міжнародних стандартів серії ISO 9000.
На основі аналізу результатів проведеного обстеження по кожному
авіаремонтному підприємству було складено план заходів по усуненню
відзначених недоліків. У реалізації даних планів нарівні з авіаремонтними
підприємствами безпосередню участь приймало ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».
Як показали результати обстеження, однією із головних проблем є
проблема забезпечення підприємств високоякісними гумовими сумішами, які
задовольняють вимогам нормативної документації.
Для рішення проблеми в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» були проведені
необхідні дослідження, розроблені рецептури та налагоджено виробництво
гумових сумішей для авіаційних підприємств України.
На теперішній час проводяться роботи зі створення вітчизняного
нормативного документа (технічних умов) на гумові суміші для ГТВ,
комплектуючих вузли авіаційної техніки.
Наряду з забезпеченням підприємств сировиною та нормативною
документацією спеціалістами ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» проведена розробка
технологічної документації з виробництва ГТВ з урахуванням специфіки
авіаційних підприємств. Проведена розробка, організовано виробництво та
поставка
підприємствам
спеціальної
вимірювальної
техніки
та
випробувальної техніки для контролю та випробувань ГТВ. На виробничій та
випробувальній базі ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» проведено навчання персоналу
авіаційних підприємств, занятого у виробництві, контролі та випробуванні
ГТВ з видачею відповідних посвідчень.
Реалізація перелічених заходів дозволила забезпечити випуск
високоякісних ГТВ для авіаційної техніки на вітчизняних підприємствах, які
входять до складу ДК «УКРОБОРОНПРОМ», та виключити залежність від
закордонних поставок вказаної продукції.
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Дзюба В.П., к.т.н.
ДП завод “Генератор”
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ КОМПЛЕКТУЮЧИМИ ПРИЛАДАМИ
НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ

До складу практично всіх систем озброєння та військової техніки
Повітряних Сил входять прилади надвисокої частоти (НВЧ), як вакуумні, так
і побудовані на основі твердотільної елементної бази. Створене у 1959р. ДП
завод “Генератор” спеціалізоване саме на розробці та серійному виробництві
НВЧ приладів, номенклатура яких досягала більш ніж 80 найменувань, а
річний обсяг складав 15 тис. од. Підприємство входило до п’ятірки найбільш
потужних виробників зазначеного виду продукції в бувшому СРСР, а на
сьогодні залишилось єдиним в Україні по напрямку вакуумної електроніки.
Незважаючи на різке падіння обсягів замовлень, підприємство зберегло
унікальну технологічну базу, яка дозволяє забезпечувати в межах виділених
коштів потреби Повітряних Сил та підприємств ОПК приладами НВЧ. Так
заводом проведена розробка та налагоджено виробництво клістронів UA
КИУ-5 (РЛС 19Ж6, 35Д6), UA КИУ-7 (РЛС 79К6 та інші перспективні
розробки), впроваджений відновлювальний ремонт ланцюга клістронів КГ-3,
КУ-137, КИУ-43 зі складу ЗРК “С-300П”. Організація відновлювального
ремонту дозволила на певний термін зняти питання імпортозалежності по
окремим позиціям, але ремонтопридатний резерв вичерпується і перед
підприємством поставлене завдання відтворення вітчизняних зразків
приладів, по яким існує найбільш гостра потреба.
Зважаючи на малу кількість нових вітчизняних розробок систем
озброєння в інтересах Повітряних Сил, відповідно зменшилась кількість
замовлень на нові НВЧ прилади. Але на перспективу слід зауважити, що на
ДП заводі “Генератор” зберігаються комплекти технічної документації на
значну кількість приладів в широкому діапазоні частот та на різні рівні
потужності (клістрони, магнетрони, напівпровідникові генератори,
підсилювачі, модулятори, перемикачі, атенюатори та ін.), що може бути
використано, з необхідним доопрацюванням, в нових системах і дозволить
зменшити вартість їх розробки.
Одним з напрямків поліпшення ТТХ існуючих систем озброєння є
модернізація. Один з елементів модернізації передбачає заміну вакуумних
НВЧ приладів низьких та середніх рівнів потужності на напівпровідникові,
оскільки сучасний рівень елементної бази це дозволяє. На сьогодні існує
достатня кількість підприємств спроможних виконати цю роботу. ДП завод
“Генератор” має досвід по заміні ламп біжучої хвилі в ЗРК “Оса АКМ” на
напівпровідникові підсилювачі і готове провести таку роботу на інших
системах, тим більше, що крім виготовлення приладів забезпечується повний
комплекс механічних та кліматичних випробувань на існуючій на
підприємстві базі.
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Проблемні питання ДП заводу “Генератор”, як і багатьох підприємств
ОПК, мають три складові: фінансування замовлень, технічне переозброєння
виробництва та кадрове забезпечення.
Вирішення проблеми фінансування передбачає такий обсяг замовлень,
який забезпечить достатню завантаженість виробництва і, відповідно,
покращення фінансового стану виробника. Але цих коштів недостатньо для
закупівлі нового сучасного технологічного обладнання. Технічне
переозброєння, що на сьогодні нагальне, можливе тільки за умов цільового
фінансування, у т.ч. згідно відповідної Державної програми. Кадрове питання
практично не пов’язано з виділенням додаткових коштів. Так на сьогодні в
учбових програмах профільних кафедр Вузів вилучені навчальні курси з
глибокого вивчення теоретичних та технологічних основ вакуумної
електроніки, в першу чергу приладів НВЧ. Ініціаторами перегляду
навчальних програм з підготовки необхідних спеціалістів повинні виступити
МО (як це було за часів СРСР) та ДК “Укроборонпром” з відповідним
збільшенням держзамовлень за цими спеціальностями.
Дзюбенко М.І., д.ф-м.н., Колпаков С.М., Прийомко О.О., к.т.н.
Інститут радіоелектроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
ПАСИВНА ОПТИЧНА ЛОКАЦІЙНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ І СУПРОВОДУ
МАЛОРОЗМІРНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

У цій доповіді повідомляється про результати розробки і виготовлення
експериментального зразка оптичної локаційної системи виявлення
безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яка забезпечує вимірювання азимута,
кута місця і відстані до БПЛА.
Актуальність розробки подібної системи обумовлена необхідністю
підвищення ефективності виявлення та нейтралізації таких особливих
повітряних цілей, як безпілотні літальні апарати.
Як випливає з аналізу відомих зарубіжних матеріалів, в даний час
використовуються два методи виявлення БПЛА: радіотехнічний і оптичний.
При цьому стає все більш очевидним, що можливості виявлення БПЛА
радіолокаційними станціями (РЛС) досить обмежені, а часто виявлення і
взагалі неможливо, навіть в безперешкодних
умовах. Радіолокаційне
виявлення цих цілей утруднено через вплив відбитих сигналів РЛС від
підстилаючої поверхні і місцевих предметів. Через малі швидкості польоту
БПЛА відбитий сигнал може бути повністю або частково пригнічений.
Внаслідок цього, також залишається невирішеною проблема розпізнавання
БПЛА. Тому на перше місце виходить розробка оптичних систем виявлення.
Особливо це стає актуальним при боротьбі з появою останнім часом мікро- і
нанорозмірних БПЛА.
Розроблена і виготовлена оптична локаційна система виявлення і
супроводу БПЛА вирішує наступні завдання:
пошук і виявлення безпілотних літальних апаратів;
захоплення і автосупровід неманевруючих і маневруючих БПЛА;
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

207

СЕКЦІЯ 2

автоматичний і ручний супровід цілей;
автоматичне захоплення декількох цілей одночасно;
вимір кутових координат БПЛА;
вимір відстані до БПЛА;
видачу в реальному часі зображення цілі і виміряних значень кутових
координат і дальності.
В основі даної розробки закладено принцип оптимізації за критерієм
«вартість / ефективність».
До складу розробленої локаційної системи входять:
система секторального сканування, що працює у видимому і
інфрачервоному діапазонах;
оптичний канал для візуального розпізнавання БПЛА в денний час;
лазерний далекомір;
система стабілізації поля зору.
Розроблено алгоритм і програмне забезпечення виявлення і супроводу
БПЛА.
Виготовлено експериментальний зразок оптичної локаційної системи
виявлення БПЛА і проведені його випробування.
Основні технічні характеристики локаційної системи:
кут сканування по азимуту 180°;
кут сканування по куту місця 90°;
похибка вимірювання кутових координат ± 10";
дальність виявлення БПЛА - 3 км;
похибка вимірювання відстані до БПЛА - ± 3 м;
мінімальний розмір БПЛА, виявляється на 2 км - 0,5 м;
максимальна кутова швидкість БПЛА 4,5°/с (лінійна швидкість на 2
км - 160 км/год).
Розроблений і виготовлений зразок оптичної локаційної системи є
сучасним програмно-апаратним вимірювальним комплексом на основі
оптичних компонентів, прецизійних механічних вузлів, цифрових відеокамер,
лазерного далекоміра, пристрою відображення і модуля цифрової обробки,
який видає інформацію про координати в необхідному форматі. Створена
оптична локаційна система виявлення безпілотних літальних апаратів з
подальшою інтеграцією її з наявними засобами ураження дозволить
підвищити ефективність вирішення завдань нейтралізації БПЛА.
Жданов С.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДОЛЬНОГО РУХУ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ТАКТИЧНОГО БЕЗПІЛОТНОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

На сьогодні у Збройних Силах України існує проблема у забезпеченні
потреби в тактичних безпілотних авіаційних комплексах з радіусом дії до 80
км та тривалістю польоту понад 5 годин. Це обумовлено необхідністю
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отримання у реальному масштабі часу розвідувальної інформації на глибину
дії окремого батальйону, дивізіону, бригади для забезпечення вогневих
засобів координатами виявлених цілей з метою нанесення високоточних
ударів. На озброєнні Збройних Сил України відсутні БпАК даного класу.
Оцінка науково-технічного та виробничого потенціалу вітчизняних
підприємств та установ свідчить про можливість створення зразка за умовою
обрання оптимальної кооперації. При цьому найбільші технічні ризики
стосуються створенню системи автоматичного управління польотом
(автопілоту), цільового навантаження типу FLIR, програмного забезпечення
автоматизованих робочих місць операторів.
Для зменшення технічних ризиків при створенні автопілоту БпЛА
необхідно синтез законів управління БпЛА здійснювати на підставі
адекватних математичних моделей БпЛА. При цьому з урахуванням сучасних
програмних засобів, таких, як наприклад, MATLAB, вирішення цієї задачі
значно спрощується. Але при цьому на перше місце виходить отримання
коефіцієнтів самої моделі, а рівняння сил та моментів БпЛА вже реалізовані у
відповідних блоках Simulink (складова MATLAB).
На першому етапі розробки математичної моделі отримані значення
коефіцієнтів короткоперіодичного повздовжнього руху перспективного
тактичного БпЛА, а саме: коефіцієнтів підйомної сили, повздовжньої
статичної стійкості, аеродинамічного демпфірування, ефективності руля
висоти. Була проведена перевірка вірогідності отриманих значень
коефіцієнтів шляхом розрахунку за двома різними методиками, отримані
результати з двох розрахунків практично співпадають. Проведена попередня
оцінка моделі на стійкість, підтверджує її адекватність прототипу реального
об'єкта з вищезазначеними характеристиками.
Подальший розвиток моделі буде відбуватися у напрямку розрахунку
коефіцієнтів бічного каналу, ускладнення моделі за рахунок урахування
нелінійностей, включення у модель окремої складової частини щодо моделі
оператора та проведення досліджень комплексної моделі БпЛА-оператор.
Животовський Р.М., к.т.н.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
МЕТОДОЛОГІЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ
АВІАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Як свідчить досвід останніх локальних конфліктів, військових навчань
та бойових дій на Сході України безпілотні авіаційні комплекси все
активніше використовуються для вирішення завдань розвідки, забезпечення
зв’язку та нанесення вогневих ударів по позиціям противника.
Каналам зв’язку та управління з безпілотними авіаційними
комплексами притаманні наступні властивості:
- зміна частоти внаслідок ефекту Допплера;
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- завмирання сигналу внаслідок багатопроменевого розповсюдження
радіохвиль;
- вплив навмисних та природніх завад.
Враховуючі вищезазначені властивості каналів управління і зв’язку з
безпілотними авіаційними комплексами визначимо основні концептуальні
засади адаптивного управління безпілотними авіаційними комплексами:
комплексний підхід при створенні, впровадженні і експлуатації
перспективних каналів управління і зв’язку;
впровадження технологій когнітивного радіо, що дозволяють
автоматично проводити аналіз сигнально-завадової обстановки і відповідний
вибір частотного піддіапазону і підстроювання частотних, часових і
енергетичних параметрів, режимів роботи і форм сигналів каналів управління
і зв’язку, найбільш ефективних для цієї обстановки в інтересах максимальної
реалізації пропускної спроможності системи зв’язку при забезпеченні
необхідної достовірності передачі даних;
застосування надширокосмугових сигналів для підвищення скритності,
надійності і завадо захищеності каналів управління і зв’язку;
впровадження багатоантенних систем для реалізації каналів управління
і зв’язку з цифровим діаграммоутворенням, що забезпечує формування нулів
діаграм спрямованості на джерело завад;
розроблення та реалізація гібридних технологій зв’язку та передачі
даних;
розробка і впровадження технології забезпечення необхідних тактикотехнічних характеристик на усіх етапах життєвого циклу каналів управління і
зв’язку;
комплексного використання радіочастотного ресурсув різних
діапазонах, що дозволяє організовувати радіозв’язок з використанням різних
механізмів поширення;
багатопараметричної адаптації при організації, веденні і відновленні
зв’язку (по частоті, швидкості і режимам передачі, просторової орієнтації
діаграм спрямованості облаштувань (антенних фідерів антенно-фідерних
пристроїв);
компенсації потужних природних і навмисних завад, а також
заважаючого випромінювання власних радіозасобів;
пакетування інформації і динамічної маршрутизації пакетів з
урахуванням інформаційного навантаження і умов ведення зв’язку;
оптимального поєднання прямого виправлення помилок і процедури
додаткового запиту ARQ (AutomaticRepetitionQuery) при передачі із
застосуванням ефективних способів кодування;
використання цифрових методів формування і обробки перспективних
видів оптимальних сигнально-кодових конструкцій, що забезпечують
високошвидкісну передачу даних, при цьому не погіршуючи параметри
завадостійкості;
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побудови засобів зв’язку та управління з безпілотними авіаційним
комплексами на основі концепції SDR (SoftwareDefinedRadio) і SCR
(SoftwareCognitiveRadio), що дозволяє в межах життєвого циклу апаратної
бази розвивати функціональність пристроїв і ефективно використати
радіочастотний спектр на основі вдосконалення програмного забезпечення,
що забезпечує різні, у тому числі нові алгоритми.
Животовський Р.М., к.т.н., Петрук С.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України

Нікіфоров М.М., к.в.н.
Військовий інститут Київського національного університету ім. Т.Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ

Досвід бойового застосування зенітних ракетних систем та комплексів,
що знаходяться на озброєнні Збройних Сил України, в ході проведення
Антитерористичної операції на сході України показав, що вдосконалення і
модернізація зенітного ракетного озброєння (ЗРО) повинно здійснюватися не
лише відомими "класичними" напрямами, пов'язаними з підвищенням
характеристик вогневих можливостей, але і в напрямку підвищення
експлуатаційних характеристик - впровадження вже існуючої системи
технічної діагностики (СТД) в реальному масштабі часу.
Експлуатація
переважної
кількості
типів
існуючого
ЗРО
характеризується відсутністю необхідних засобів автоматизації, в першу
чергу, щодо збору, аналізу і узагальнення даних про технічний стан зразків
ЗРО, про наявність засобів технічного забезпечення. Це призводить до
значних тимчасових витрат на підготовку рішень по застосуванню сил і
засобів технічного забезпечення, нераціональному використанню обмежених
матеріальних і людських ресурсів.
Проведений аналіз існуючих засобів ЗРО промислово розвинених країн
вказує, що основні ТТХ зенітних ракетних систем та комплексів, що
знаходяться на озброєнні Збройних Сил України, в основному відповідають
сучасним вимогам озброєної боротьби по протидії перспективним засобам
повітряного нападу інших держав. В той же час рівень оснащення ЗРО
сучасними технічними засобами, що забезпечують інтелектуалізацію
процесів їх експлуатації, істотно поступається найбільш досконалим світовим
аналогам.
У зв'язку з цим, великий інтерес представляє проблематика
вдосконалення і розвитку існуючих зразків ЗРО на основі інтелектуалізації
процесів їх експлуатації.
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В доповіді наводиться інформація щодо дослідження методу реалізації
нових інформаційних технологій на етапі експлуатації ЗРО, який дозволяє
обґрунтувати загальний стан з оцінки якості функціонування системи
інформаційної підтримки процесу експлуатації і сформулювати основні
принципи технічної діагностики озброєння. Реалізація цього методу дозволяє
підвищити якість технічного забезпечення і продовження термінів
експлуатації ЗРО, сформувати структуру даних інтерактивного електронного
технічного керівництва по експлуатації зенітного ракетного озброєння і
розробити предметно-орієнтований макет електронних форм експлуатаційної
документації.
Зірка А.Л., к.т.н.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ПРОТИВНИКА.
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В ході здійснення повітряної розвідки за допомогою БпАК в зоні
проведення АТО зафіксовано 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 супротивника, у тому числі
безпілотною, передбачають основні принципи:
знищення літального апарату (ЛА) у повітрі;
знищення ЛА на землі (на аеродромі базування, під час
транспортування та ін.
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
об’єктів противника із оперативною передачею отриманої інформації з борту
БпЛА в реальному масштабі часу.
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Зірка М.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ ПРИ СТВОРЕННІ ПЕРСПЕКТИНИХ ЗРАЗКІВ АВІАЦІЙНОЇ
ТЕХНІКИ

За результатами проведеного аналізу, у ряді відомих сучасних проектів
зі створення зразків авіаційної техніки (АТ) не було досягнуто заданого
технічного рівня та економічного ефекту. Для прикладу можна навести такі:
Cу-100 Суперджет, F-35, та ряд інших.
Це пов’язано, з одного боку, з необхідністю отримання продукції на
високому науково-технічному рівні, та з іншого, мінімізації задіяного ресурсу
та часу з урахуванням досягнутого наукового набутку. Таке положення,
призводить до зростання ризиків при реалізації відповідних проектів.
Одним з дієвих інструментів мінімізації ризиків при реалізації проектів,
у тому числі з розробки та створення АТ, безумовно, є система підтримки
прийняття рішень (СППР). Для практичної реалізації такої системи
застосовуються сучасні програмні продукти (ПП) (ERP системи, такі як SAP,
J.D. Edwards, Baan та ін.).
Для реалізації роботи відповідного ПП є необхідним набір індикаторів
(показників) та визначити локальні критерії з оцінки ризиків на усіх стадіях
та за різними напрямками, наприклад: класифікаційний рівень виконавців
проекту; якість виконання проекту на усіх стадіях розробки (технічні
пропозиції, робоче проектування, тощо); час виконання проекту; вартість
робіт по виконанню проекту тощо.
Проблемним питанням, при цьому, стає обґрунтування раціонального
набору даних показників, як основи подальшого математичного моделювання
для оцінки ризику. Математичну обробку показників (індикаторів)
планується проводити з використанням перспективних інтелектуальних
інформаційних технологій на базі теорії нечітких множин.
Іванов В.К., д.фіз-мат.н., с.н.с.,
Пащенко Р.Е., д.т.н., професор, Цюпак Д.О.
ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України
МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПУ З ВИКОРИСТАННЯМ
ФОРМИ ФАЗОВИХ ПОРТРЕТІВ

Дешевизна безпілотних літальних апаратів (БПЛА) мультироторного
типу зумовила їх широке використання, як у військовій, так і у цивільній
сфері для вирішення різноманітних завдань. Малі габарити, сучасний рівень
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технологій виробництва (застосування в конструкціях пластмас, скловолокна,
пінопласту, картону та ін.) значно ускладнює їх виявлення і розпізнавання з
використанням радіолокаційних засобів. Використання малопотужних
економічних двигунів дозволяє зробити їх політ практично безшумним, що
ускладнює їх розпізнавання із застосуванням візуальних і інфрачервоних
засобів.
У даний час для аналізу різних процесів, структур і сигналів, в яких
відомий тільки один параметр, все більшого поширення набуває метод
побудови фазових портретів (ФП) на псевдофазовій площині (ПФП).
Псевдофазова площина, на якій будуються ФП, є площиною, по осі абсцис
якої відкладається амплітуда сигналу, а по осі ординат – та ж величина, але в
інший момент часу, що випереджає даний момент часу на постійну величину.
Побудова ФП на ПФП не вимагає великого часу для вирішення
диференціальних рівнянь та обчислення кутів нахилу ізоклін, а використання
ЕОМ дозволяє будувати ФП складних динамічних систем практично у
реальному масштабі часу.
Дослідження відбитих сигналів від рухомих об'єктів показує, що різна
складність руху приводить до різних форм сигналу. Особливості форми
сигналів, які неможливо або скрутно досліджувати аналітично, піддаються
наочному уявленню та якісному дослідженню за допомогою перетворення
початкового сигналу в іншу площину аналізу – у ПФП.
Для отримання відбитих сигналів використовувалася експериментальна
установка на базі когерентної імпульсної РЛС 1РЛ133 “Кредо”
сантиметрового діапазону. Як об'єкт зондування використовувався БПЛА
мультироторного типу з трьома гвинтами, розроблений в ООО “КБ АВІА”
Національного аерокосмічного університету ім. М.Е. Жуковського “ХАІ”,
який зависав на висоті 20 м та рухався на висоті 30 м у напрямі до РЛС і від
неї.
Проведений аналіз зміни форми фазових портретів при їх побудові з
різними часовими затримками. Розглянута можливість використання зміни
форми фазових портретів, побудованих при різних часових затримках, для
розпізнавання БПЛА мультироторного типу.
Запропоновано метод розпізнавання БПЛА мультироторного типу з
використанням форми фазових портретів, побудованих при різних часових
затримках. На початку сигнал допплерівської частоти в аналоговому вигляді
реєструється штатними засобами РЛС, потім він за допомогою АЦП
перетворюється у цифровий часовий ряд. Після цього часовий ряд
аналізується за допомогою “вікна” певного розміру, яке переміщується
(“скаче”) на задане число елементів (крапок). Далі будується ФП у “вікні” при
часовій затримці, яка дорівнює 50 елементів, що близько до першого нуля
автокореляційної функції записаних сигналів. Провівши якісний аналіз форми
ФП, оператор приймає рішення про те, сигнал є фоновим або обумовлений
рухом БПЛА, тобто на цьому етапі здійснюється попереднє розпізнавання
рухомого об'єкту.
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Для підвищення якості розпізнавання будуються три ФП в тому ж
“вікні” при інших значеннях часової затримки з дискретністю 50 крапок,
тобто при затримці на 100, 150 і 200 крапок. Якісний аналіз зміни форми ФП
дозволяє оператору прийняти рішення про наявність рухомого об'єкту. Якщо
форма ФП практично не змінюється, то сигнал у “вікні” є фоновим. А якщо
фазова траєкторія концентрується в трьох областях на краях ФП, то сигнал у
“вікні” обумовлений БПЛА мультироторного типу з трьома гвинтами.
Побудова ще трьох ФП при великих часових затримках (300, 350 і 400
крапок) дозволяє визначити характер руху БПЛА. Якщо форми ФП подібні до
форм, які спостерігалися при часових затримках 100, 150 і 200 крапок, то
оператор приймає рішення, що сигнал відповідає завислому БПЛА, а якщо
трикутна форма ФП ускладнюється і спостерігається додаткове відділення
фазової траєкторії від фонового ФП, то сигнал обумовлений рухомим БПЛА.
Таким чином, метод дозволяє розпізнати БПЛА мультироторного типу, а
також визначити характер його руху.
Іванов В.К., д.фіз-мат.н., с.н.с.,
Левадний Ю.В., к. фіз.-мат.н., Малишенко Ю.І., к. фіз.-мат.н.
ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України
ОПТИМІЗАЦІЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ ОБРАХУВАННЯ
ВПЛИВУ ДОЩІВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ШТАТНИХ
РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ САНТИМЕТРОВОГО
ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Відомо, що дощі створюють ряд суттєвих перешкод в роботі РЛС і
систем зв'язку. З одного боку дощі послаблюють радіосигнали РЛС та РТС, в
зв'язку з чим необхідно передбачати запас енергетичного потенціалу. З
іншого боку, при пошуку або супроводі цілей в повітрі, дощі створюють
заважаючі відбиття радіохвиль від дощових крапель, що знаходяться в
освітленому обсязі. Ці відбиття можуть перевищити по ефективній площині
розсіювання (ЕПР) корисне відображення від малорозмірних цілей - вони
виявляться замаскованими і можуть бути втрачені. Очевидно, що для оцінки
рівня перешкод, викликаних дощами, характерних для заданого району
розташування РЛС або РТС, необхідно мати у своєму розпорядженні не
тільки параметрами РЛС системи, але й метеорологічну статистику опадів в
цьому районі, а також коефіцієнтами ослаблення і питомої відбиваності
(питомої ЕПР), тобто відбиваність одного кубічного метра дощового обсягу.
Тому в роботі був виконаний розрахунок коефіцієнтів ослаблення і
питомої відбиваності радіохвиль мікрохвильового діапазону (1-100ГГц) з
використанням метеостатичних відомостей про тривалість випадання дощів
тієї або іншої інтенсивності для одного з найбільш дощових районів України.
У цих розрахунках використовувалися функції розподілу дощових крапель за
розмірами як класичного типу (Маршала-Палмера, Лоуса-Парсонса), так і ряд
нових розподілів - Вейбула, Г-типу та ін. Результати розрахунків звірені з
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експериментальними даними, для зручності використання яких в ряді
випадків даються їхні нові аналітичні апроксимації. Одночасно, для
персоналу РЛС з робочими частотами нижче 100ГГц, що відносяться до
релеєвської області, наведені спрощені формули обчислення відбиваності
дощів з наданням зручною аналітичної апроксимації необхідного при цьому
діелектричного параметра для широкого набору температур і частот.
Як результат запропонована сучасна довідково-інформаційна база та
методики, що дозволяє обслуговуючому персоналу штатних РЛС самостійно і
оперативно проводити оцінки ступеня впливу дощів на робочі параметри
конкретної РЛС.
Казуров В. М.
Директор програми ДП "АНТОНОВ"
СПЕЦІАЛЬНІ ВАРІАНТИ ЛІТАКІВ АН-148
ДЛЯ АВІАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ДП "АНТОНОВ" розробило, сертифікувало та впровадило до
виробництва і експлуатації сімейство регіональних пасажирських літаків Ан148. Сьогодні до нього входять регіональні пасажирські літаки Ан-148-100,
Ан-148-201, Ан-158 і середній рамповий транспортний літак Ан-178. У стадії
розробки знаходиться варіант з підвищеною дальністю польоту бізнес-літак
Ан-148-301. Одним з найактуальніших завдань, що сьогодні вирішується на
ДП "АНТОНОВ" є імпортозаміщення російських агрегатів, комплектуючих
виробів та конструкційних матеріалів шляхом заміни їх на вироби
українських або західних підприємств. Вирішення цього питання дозволить
не тільки відновити та інтенсифікувати серійне виробництво, але й суттєво
підвищити техніко-економічні характеристики і конкурентоспроможність
літаків.
Сімейство літаків Ан-148 являється основою для створення різних за
призначенням варіантів і модифікацій: пасажирських транспортних та
спеціальних. Літаки сімейства характеризуються істотно розширеними, у
порівнянні із сучасними закордонними аналогами, діапазоном умов
експлуатації, включаючи такі важливі для військового літака якості, як
автономність експлуатації і можливість застосування із слабопідготованих та
ґрунтових
аеродромів.
Літаки
сімейства
відзначаються
конкурентоспроможними технічними характеристиками, включаючи високі
швидкість, дальність та висоту крейсерського польоту. При цьому вони
мають відносно низькі витрати палива, прямі операційні витрати і вартість
життєвого циклу.
ДП "АНТОНОВ" розглядає технічний облік базового літака Ан-148-201Е
як основу для створення спеціалізованих модифікацій - тобто регіональний
пасажирський літак із сертифікованою максимальною злітною вагою 43,7 т на
якому виконано весь комплекс імпортозаміщення, але без встановлення на ньому
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спеціального та пасажирського обладнання. Шляхом впровадження відповідного
цільового обладнання, регламентованого окремими додатковими технічними
вимогами до базової конструкції літака створюються спеціалізовані варіанти.
Літак Ан-148-201Е є оптимальним рішенням з точки зору створення на
його основі варіантів військового призначення, таких як штабний літак Ан-148201ЕА, конвертований медичний літак Ан-148-201ЕМ та літак морського
патрулювання Ан-148-301МП.
Варіант Ан-148-201ЕА є штабним літаком, що призначений для
перевезення вищого керівного та особового складу збройних сил. Літак буде
оснащено 4-х класними пасажирськими відсіками з відсікам керівника чергової
зміни, спеціальною апаратурою зв'язку та бортовим комплексом оборони.
Особливістю літака є спеціальний складний трап для задніх вхідних дверей люка. Максимальна кількість пасажирів складає 31 місце, а практична дальність
сягає 4800 км.
Варіант Ан-148-201ЕМ є конвертованим медичним літаком, що
призначений для виконання медичних та пасажирських перевезень в інтересах
збройних сил. Забезпечується його конвертація в санітарний або пасажирський
варіант в умовах авіачастини. При виконанні медично-санітарних завдань на
борту може бути розміщено спеціальне устаткування: до 4-х спеціалізованих
медичних модулів, або 24 нош для поранених. Для підйому потерпілого на борт
літака застосовується спеціальний трап. При виконанні завдань пасажирських
перевезень у літаку, як і у серійному літаку Ан-148-201, може бути розміщено до
87 пасажирських крісел. Літак буде оснащено бортовим комплексом оборони.
Максимальна платне навантаження літака – 9 т, практична дальність – до 5300 км.
Варіант Ан-148-301МП є літаком морського патрулювання, що
призначений
для: патрулювання моря і розвідки, протидії порушникам
морського кордону, операцій пошуку і порятунку, а також доставки військового
спорядження. Для забезпечення підвищеної дальності та тривалості польоту на
літак буде встановлено накладний надфюзеляжний паливний бак. Спеціальне
цільове обладнання літака буде складатися з наступних спеціальних комплексів:
розвідувального, до якого будуть входити радіолокаційні, електрооптичні та
радіотехнічні засоби обробки та передавання інформації, засоби оборони літака і
озброєння. Максимальна тривалість польоту літака буде тривати до 10 годин. У
порівнянні з існуючими закордонними турбогвинтовими морськими
патрульними літаками Ан-148-301МП буде мати на 45% більшу швидкість
польоту і на 50% більшу дальність. Це забезпечить йому: менший час реакції на
погрозу, бистріший вихід до зони патрулювання та більшу площу патрулювання.
Завдяки цьому, завдання можна буде вирішувати меншою кількістю літаків при
значно більшій ефективності.
У подальшій перспективі, при наявності держзамовлення та
сформульованих замовником тактико-технічних вимог, на базі літака Ан-148301МП можно розглядати і інші спеціалізовані модифікації, такі як: літак
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радіоелектронної протидії Ан-148-301EW, літак радіотехнічної розвідки Ан-148301ISR і літак дальнього радіолокаційного виявлення Ан-148-301ДРЛВ.
Створення цих варіантів можливо у рамках міжнародної кооперації, яка потрібна
для отримання спеціального обладнання, аналогів якого немає в Україні.
Клюшников І.М., к.т.н, с.н.с.,
Єрилкін А.Г., к.воєн.н., доцент, Нікіфоров О.В., к.т.н., с.н.с.
Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В ОСНАЩЕННІ
ЗБРОЙНИХ СИЛ БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Оснащення Збройних Сил (ЗС) України безпілотними авіаційними
комплексами (БпАК) є актуальним завданням для державних органів
управління, які визначають військову політику України.
Виконані в Харківському національному університеті Повітряних Сил
(ХНУПС) дослідження дозволяють зробити висновок про те, що шляхами
оснащення ЗС України БпАК можуть бути:
- замкнений цикл їх розробки та виробництва на вітчизняних
підприємствах;
- закупівля виключно іноземних комплексів;
- виробництво вітчизняними підприємствами у поєднанні з їх
ліцензійним виготовленням та закупівлею кращих окремих зразків та
складових БпАК іноземного виробництва.
Перший шлях дозволить залучити науковий, науково-технічний і
виробничий потенціал держави, але він потребуватиме тривалого часу на
розробку складових, які не виготовляються в Україні.
Другий - призведе до інвестування бюджетних коштів в економіку інших
держав, подальшого занепаду оборонно-промислового комплексу України,
його відсторонення від вирішення складних науково-технічної завдань та
технологічної залежності у цьому питанні від інших країн.
Найбільш доцільним є третій шлях. Він дозволить зберегти науковий
потенціал та виробничі потужності вітчизняних підприємств, мати доступ до
новітніх технологій і передового світового досвіду створення БпАК,
інвестувати кошти в підприємства держави та отримати для них нові експортні
можливості.
Оскільки оснащення ЗС України БпАК фінансуватиметься з
Державного бюджету України, їх створення має здійснюватись за нормами
Закону України «Про державні цільові програми» і відповідати Постановам
Кабінету Міністрів (КМ) України від 31.01.2007 р. № 106 «Про затвердження
Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», від
20.02.2013 р. № 120 «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та
випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення
випуску існуючих видів такої продукції», від 25.02.2015 р. № 345 Порядок
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постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час особливого
періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення
антитерористичної операції й Наказу Начальника Генерального Штабу
України від 24.05.2016 р. № 213 «Про затвердження Інструкції з формування
оперативно-тактичних та загальних вимог до озброєння та військової техніки
Збройних Сил України». Від дотримання вимог цих документів усіма, хто
задіяний в процесі створення БпАК, залежатиме вартість, якість, терміни їх
розробки та серійного виробництва.
Таким чином, Міністерство Оборони України має виконати комплекс
власних, узгоджених між собою НДР в яких обґрунтовується доцільність
розробки БпАК, формуються вимоги до БпАК і їх складових. Вони
оформлюються у вигляді тактико-технічного завдання (ТТЗ) промисловості
на виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення зразків БпАК та
їх складових частин.
Після цього Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має
погодити ТТЗ та видати технічне завдання підприємствам, що на конкурсних
засадах залучені до створення БпАК.
Підприємства повинні розробити ескізний і технічний проекти БпАК та
робочу конструкторську документацію для виготовлення дослідних зразків та
проведення
їх
випробувань.
Завершується
процес
державними
випробуваннями та розробкою «Технічних пропозицій (аванпроекту)» зі
створення БпАК.
Після випробувань дослідних зразків й прийняття рішення державною
комісією про виробництво БпАК підприємства приступають до їх серійного
виробництва й передачі військам.
Для забезпечення потрібного рівня надійності та модернізації
прийнятих на озброєння ЗС України БпАК має бути передбачено виконання
їхнього капітального ремонту.
Результати наукових робіт, виконаних в ХНУПС, дозволяють
стверджувати про те, що в України є достатній потенціал для створення й
виробництва БпАК. Задля його реалізації необхідно затвердити у КМ України
державну цільову програму оснащення ЗС України БпАК і визначити
державний орган, що буде координувати дії структур, які заінтересовані в
застосуванні БпАК.
Козлов В.Г., к.т.н.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ТАКТИЧНИХ ТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

На даний час широко застосовуються засоби повітряної розвідки на
сході країни. Основний чинник ефективного застосування даних комплексів
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залежить від характеру пристроїв каналу-утворюючої апаратури як самого
БпЛА так наземного пункту управління (НПУ).
Для забезпечення надійного зв’язку між БпЛА та НПУ тактичних та
оперативно-тактичних БпЛА необхідне чітке визначення вимог по відстані
зв’язку, перешкодозахищеності, та ймовірності бітових похибок.
Тому актуальним завданням являється оптимізація каналів управління
та передачі розвідувальної інформації з ціллю визначення найкращих
властивостей даних каналів для тактичних та оперативно-тактичних БпЛА.
Для рішення даного завдання необхідно проведення досліджень
характеристик радіоканалів зв’язку з БпЛА.
Вимоги до передачі командно-телеметричної інформації на великі
відстані вимагають постійного контролю літального апарату та необхідністю
корегувати параметри польоту при виконанні льотного завдання.
Зміни параметрів роботи каналу зв’язку БпЛА-НПУ, пов’язані зі
змінами взаємного положення літального апарату та НПУ та впливу
середовища розповсюдження радіохвиль. Дана залежність приводить до
необхідності пошуків нових методів адаптивної зміни основних параметрів
каналу-утворюючої апаратури в залежності від умов проходження сигналу,
який надасть більш ефективно використовувати енергетичний ресурс каналу
зв’язку.
Королев Н.А., к.т.н., Матюшко А.В.,
Никитин Н.М., к.т.н., доцент, Солощев О.Н., к.т.н., профессор,
Шацман Л.Г., к.т.н., доцент, Шраев Д.В.
Корпорация “Научно-производственное объединение “Арсенал”
ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ЦИФРОВОЙ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ

1. Актуальность задачи. В последнее время возрастает число
публикаций, посвященных построению перспективных радиолокационных
средств (РЛС) с использованием технологии цифровых антенных решеток
(ЦАР). В них указывается на ряд существенных преимуществ, которыми
должны обладать РЛС с ЦАР по сравнению с РЛС, использующими
традиционные технологии фазированных антенных решеток. Приводимые в
публикациях теоретические результаты редко и фрагментарно подкрепляются
данными экспериментальных проверок макетов ЦАР.
На
протяжении
последних
лет
в
Корпорации
“Научнопроизводственное объединение “Арсенал” разработаны опытные образцы
РЛС с ЦАР в различных диапазонах длин волн. Полученные в ходе
испытаний образцов результаты позволяют аргументировано подтвердить
преимущества таких устройств.
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2.
В
докладе
приводится
набор
фактических
сведений,
зафиксированных в ходе испытаний опытных образцов РЛС с 64-канальной
ЦАР Х-диапазона в формате 16×4 и ЦАР L-диапазона в формате 8×8.
Приводятся примеры модульного построения РЛС с ЦАР.
Возможность контроля и коррекции параметров приемных каналов
цифровыми методами характеризуется достигнутыми значениями различий
коэффициентов передачи каналов по амплитуде и фазе.
Увеличение мгновенного динамического диапазона (ДД) в 64канальной ЦАР за счет когерентного пространственного накопления сигналов
составляет 18 дБ. Частотно-временная обработка (в зависимости от
реализованных значений длительности зондирующего импульса и количества
накапливаемых в пачке импульсов 256-512) может увеличивать ДД ЦАР от 32
до 50 дБ. Практически полученный суммарный ДД ЦАР достигает 116-134
дБ.
Приводятся примеры реализации параллельного обзора сектора
пространства и достижения при этом следующих преимуществ.
Время параллельного обзора сектора по азимуту 60° составляет 0,2…0,5
с. При этом производится обнаружения всех целей в рабочем секторе ЦАР,
измерение их угловых координат, дальности и радиальной скорости,
обеспечивается устойчивое сопровождение ранее обнаруженных целей.
Реализация
длительного
накопления
сигналов
в
условиях
параллельного обзора позволяет:
- обеспечить высокую разрешающую способность целей по частоте
Доплера (до единиц Герц);
- уменьшить ошибки измерения радиальной скорости целей до
величины менее 0,1 м/с;
- осуществить подавление сигналов местных предметов до уровня не
хуже минус 60 дБ;
- получить существенный выигрыш в энергетическо-временном балансе
РЛС;
- провести оценку доплеровского портрета движущейся цели.
Приводятся примеры реализации специальных высокоэффективных
алгоритмов пространственно-временной обработки сигналов, в частности,
при локации целей под малыми углами места.
В докладе приводятся результаты испытаний опытного образца РЛС с
ЦАР L-диапазона в условиях воздействия активной шумовой помехи (АШП).
Имитатор помехи обеспечивал шумоподобный сигнал с шириной спектра 50
МГц и достаточной мощностью (превышение помехи над собственным
шумом в максимуме главного лепестка достигало 60 дБ).
Основными предпосылками, позволяющими реализовать высокую
помехозащищенность РЛС с ЦАР, следует считать:
- высокий динамический диапазон;
- достигаемую с помощью коррекции параметров цифровыми методами
высокую идентичность коэффициентов передачи приемных каналов;
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- возможность прецизионной юстировки антенно-приемных трактов;
- стабильность и прогнозируемость синтезированных характеристик
направленности ЦАР;
- возможность реализации оптимальных алгоритмов обработки
сигналов.
В подтверждение приводятся полученные в ходе испытаний результаты
оценки коэффициентов корреляции шумовой помехи между каналами ЦАР на
уровне 0,999 -0,9998 и коэффициента подавления АШП до 35…40 дБ.
3. В выводах отмечается высокий уровень соответствия между
полученными результатами испытаний и теоретическими прогнозами.
Обращается внимание на ряд проблем, связанных с реализацией РЛС с ЦАР.
Корченко А.Г., д.т.н., профессор, Ильяш О.С.
Национальный Авиационный Университет
КЛАССИФИКАЦИИ АТАК НА БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
НЕ СЕГРЕГИРОВАННОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Для безопасности полётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
в не сегрегированном воздушном пространстве (НСВП) с учётом
навигационной спецификации и инфраструктуры навигационных средств в
соответствии с требованиями ICAO по связи навигации и наблюдению ранее
было предложено введение спецификаций характеристик бортового
оборудования (БО). Разработанная база спецификаций характеристик для
беспилотных авиационных систем (БАС) и комплексов (БАК) (включающих
бортовые и обслуживающие системы) может служить основанием для
определения возможных уязвимостей и киберугроз при разработке и
создании систем защиты аэронавигационной информации с учётом
международных требований к безопасности полётов, типов систем
управления БПЛА и используемого класса воздушного пространства (ВП) и
его сегрегирования (сегрегированное ВП (СВП) и НСВП классов А, В, С).
На данный момент, для интегрирования БПЛА, БАК, БАС в НСВП не
разработаны базовые характеристики безопасности аэронавигационной
информации. Поэтому актуальна разработка базовых характеристик
безопасности, классификаций, моделей и оценки риска потенциальных
уязвимостей, угроз и атак на БПЛА, БАК, БАС в НСВП.
На базе анализа имеющейся информации (международных
авиационных стандартов, данных полученных во время полётов БПЛА и
работы разработанных БАК) рассмотрены возможные сценарии и
разработаны соответствующие классификации атак на БПЛА, БАК, БАС для
каналов передачи данных (КПД) «БОРТ-ЗЕМЛЯ», «БОРТ-БОРТ» и «ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ».
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Разработаны таблицы классификаций атак на БПЛА, БАК, БАС для
КПД «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ», открытого радиоканала (РК)/КПД «БОРТ-ЗЕМЛЯ» и
«БОРТ-БОРТ», БО приёма/ обработки/ передачи данных.
Предложенные таблицы могут использоваться для расчёта оценки риска
и разработки моделей уязвимости, угроз и атак для беспилотников при их
безопасной интеграции в НСВП (классов А, В, С) и СВП для защиты
аэронавигационной информации и безопасности полётов с учётом
международных требований.
Данные таблицы по уязвимостям, угрозам и атакам на БПЛА, БАК,
БАС могут использоваться как в Украине, так и международными
авиационными организациями, комитетами и группами.
Косаревский А.А.
АО «МОТОР СИЧ»
ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ БОЕВОГО ВЕРТОЛЕТНОГО КОМПЛЕКСА НА
БАЗЕ МНОГОЦЕЛЕВОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-8МСБ

Как показывает мировой опыт вертолетостроения, одним из вариантов
создания боевого вертолетного комплекса, наиболее выгодных по
соотношению стоимости и эффективности, является его разработка на базе
многоцелевого вертолета. Такой летательный аппарат сочетает в себе как
ударные функции, так и возможности выполнения транспортных и поисковоспасательных операций. Зарубежными примерами таких вертолетов являются
Sikorsky Armed Black Hawk (США), Airbus Helicopters H225M (ЕС), Leonardo
Helicopters AW-149 (ЕС).
В настоящее время Вооруженными силами Украины принят на
вооружение вертолет Ми-8МСБ-В разработки и производства АО «МОТОР
СИЧ». Силовая установка вертолета включает в себя 2 турбовальных
двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, которые могут поддерживать
номинальную мощность в широком диапазоне высот и температур.
Практический потолок вертолета составляет 7300 м. Ранее вертолет Ми8МСБ с двигателями ТВ3 117ВМА-СБМ1В 4Е серии установил ряд мировых
рекордов, среди которых абсолютный рекорд высоты горизонтального полета
в классе Е 1– 9150 м, что на 300 м превышает высоту г. Эверест –
высочайшей горной вершины мира.
Кроме вертолета (базовой конструкции), современный боевой
вертолетный комплекс должен включать в себя:
- пилотажно-навигационный комплекс;
- комплекс бортовой обороны;
- комплекс авиационного вооружения.
В настоящее время специалистами АО «МОТОР СИЧ» и предприятийсоисполнителей ведутся работы по расширению боевых возможностей
вертолета Ми-8МСБ-В. На данный момент завершены испытания ряда
составляющих комплекса вооружения в составе вертолета. В частности:
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система подвески вооружения, балочный держатель БД-КрВ-МСБ, блоки
неуправляемых ракет Б8В8МСБ и Б8В20МСБ разработки и производства АО
«МОТОР СИЧ», система минирования и бомбовое вооружение. Ведутся
испытания вертолета с противотанковым ракетным комплексом.
В отличие от специализированных ударных вертолетов, вертолет Ми8МСБ-В имеет просторную грузопассажирскую кабину (5,34 х 2,34 х 1,8 м) и
задние распашные створки. Десантно-транспортные возможности Ми-8МСБВ значительно превосходят аналогичные характеристики вертолетованалогов. Вертолет может комплектоваться системой беспарашютного
десантирования, которая прошла успешные испытания в составе Ми-8МСБ-В.
Также большое значение имеет оснащение вертолета комплексом
бортовой защиты для противодействия стрелковому вооружению, ракетам
ПЗРК и ракетам «воздух-воздух». Вертолет Ми-8МСБ-В может быть
оборудован системой бронирования кабины экипажа. Для защиты вертолета
от ракет с инфракрасным и тепловым наведением возможна установка
экранно-выхлопных устройств, устройства выброса ложных тепловых целей
и станции оптико-электронных помех.
Таким образом, АО «МОТОР СИЧ» совместно с предприятиямисоисполнителями создан боевой вертолет на основе вертолета Ми-8МСБ-В,
возможности которого соответствуют аналогам, а по ряду показателей
значительно их превосходят.
Крилов О.В., Шкнай О.В.
Центральний НДІ озброєння та військової Збройних Сил України
ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО РОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ ПІДЛЕГЛИХ ЗАСОБІВ
ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ НА КОМАНДНОМУ ПУНКТІ

З метою підвищення оперативності та якості прийняття рішення
командиром зенітного ракетного з’єднання з розподілу зусиль (РЗ) підлеглих
засобів пропонується у перспективних комплексах засобів автоматизації
(КЗА) КП зрбр (зрп) реалізувати адаптивний алгоритм РЗ.
Принципи функціонування алгоритму:
1. На основі аналізу типових польотів засобів повітряного нападу (ЗПН)
противника, їх складу, просторово-часових характеристик засобів нанесення
ударів та подолання системи ППО класифікуються можливі ситуації
повітряної обстановки.
2. Визначаються ознаки та встановлюються критерії за якими ситуації,
що складаються, можуть бути віднесені до конкретних класів з визначеним
ступенем достовірності.
3. Задається показник ефективності РЗ для оцінки рішень, що
приймаються.
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4. На множині ситуацій повітряної обстановки розглядаються можливі
способи РЗ засобів ППО, визначається їх ефективність та здійснюється вибір
оптимального рішення за найкращими значеннями показників ефективності.
5. Класифікованій множині ситуацій повітряної обстановки
приводяться у відповідність оптимальні способи РЗ.
6. При відбитті нальоту ЗПН за визначеними ознаками та
встановленими критеріями вирішується задача розпізнавання класу ситуації
та розробляються рекомендації командиру із застосування найбільш
ефективного способу РЗ підлеглих засобів ППО.
Реалізація запропонованого алгоритму у перспективних КЗА КП зрбр
(зрп) дозволить забезпечити вирішення задачі РЗ у одному циклі із задачами
управління вогнем та підвищити обґрунтованість рішень, що приймаються
командиром.
Лабай Ю.Г.
Державне підприємство «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР»
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ
С-300П: РЕМОНТ З ПРОДОВЖЕННЯМ СТРОКІВ ТЕХНІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ 5В555

ДП «ЖМЗ «ВІЗАР» є виробником виробів 5В55 до ЗРК С-300П і на
протязі 14 років (2001-2014) проводило роботи по поетапному продовженню
призначених термінів служби, ресурсу, контрольно-технічному освідченню та
ремонту ЗКР 5В55.
Проведені підприємством роботи з продовження строків служби
виробів 5В55К(Р) до 25 років дало умовний економічний ефект у сумі 2,4
млрд. грн.
У 2015 році згідно "Програми робіт з продовження призначених
термінів служби, зберігання, ресурсів виробів 5В55К(Р) ЗРС С-300П від
21.11.2013" виконаний останній етап робіт. Для завершення робіт та
продовження термінів експлуатації виробів 5В55К(Р) до 30 років необхідно
провести льотні випробування вибірки виробів 5В55.
Міністерство Оборони України, яке є основним виконавцем льотних
випробувань згідно вказаної Програми, на цей час не визначилось з місцем
їх проведення.
Ці обставини не дозволяють ДП «ЖМЗ «ВІЗАР» завершити роботи по
вказаній Програмі і прийняти відповідальне рішення щодо можливості
подальшого використання виробів 5В55 ЗРК С-300П.
Аналіз результатів проведених підприємством робіт показує, що значна
кількість всіх наявних виробів після тривалої експлуатації у військах може не
виконати штатне завдання через несправності у блоках бортового
обладнання, системах електромонтажу, через втрату герметичності і т.і.
Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що у військах не можливо
оцінити технічний стан блоків бортового обладнання, тому що вироби
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перевіряються тільки на ПУ, при цьому проводиться оцінка готовності
виробу до штатного використання без контролю працездатності блоків в
реальному режимі використання виробу.
Повну оцінку технічного стану блоків бортового обладнання можливо
провести тільки в умовах підприємства-виробника після перевірки виробів на
АКВС 70К6, при цьому блоки та елементи систем управління перевіряються в
реальному режимі.
Враховуючи викладене, вважаємо, що в Повітряних Силах ЗС України
склалася критична ситуація з забезпеченням на належному рівні боєздатності
комплексу С-300П в системі Повітряних Сил Збройних Сил України.
Крім того, в результаті довготривалої експлуатації названих виробів
існує реальна імовірність таких несправностей в системі електромонтажу,
ланцюгах живлення та безпеки виробів, двигуні, які можуть спричинити
вибух виробу при запуску або її падіння і вибух в районі старту, що може
призвести до матеріальних і людських втрат.
З метою забезпечення належної боєздатності та безпеки використання
комплексів С-300П, вважаємо необхідним терміново розпочати роботи на
підприємстві-виробнику з проведення перевірки всього парку виробів 5В55 в
повному обсязі та їх ремонт з продовженням термінів технічної придатності.
Крім того підприємство має можливість виконати модернізацію виробів
5В55 шляхом встановлення на них системи самоліквідації, яка знищить виріб
5В55 на безпечній відстані від поверхні землі, якщо виникне небезпечна
ситуація при натурній роботі виробу 5В55.
Вважаю, що порушене питання має надзвичайне значення для
забезпечення надійної обороноздатності України.
Ланецький Б.М., д.т.н., професор,
Коваль І.В., к.т.н., с.н.с., Лук’янчук В.В., к.т.н., с.н.с., Селезньов С.В., к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ПАРКУ
ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Для формування пропозицій у державну програму розвитку озброєнь
Збройних Сил (ЗС) України необхідна спеціальна методика, яка дозволяє
оцінювати стан парку озброєння і військової техніки (ОВТ) Збройних Сил
(ЗС) України, зокрема стан парку ЗРК у Повітряних Силах ЗС України при
різних варіантах застосування регламентованої стратегії експлуатації і
ремонту (далі – регламентована стратегія) або стратегії експлуатації і ремонту
за технічним станом (далі – стратегія експлуатації за станом), або їх
комбінації та інших факторів, які істотно впливають на стан парку ЗРК.
Існуючи на даний час методики прогнозування стану зразків озброєння і
військової техніки (ОВТ) орієнтовані на зразки ОВТ масового виробництва і
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не розраховані на зразки ОВТ, які знаходяться в обмеженій кількості на
озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України. Вирішення цього завдання
є актуальним у зв′язку з необхідністю обґрунтування основних параметрів
розвитку ОВТ ЗС України на середньострокову та довгострокову
перспективи.
Методика містить наступні етапи:
– формування початкових даних, які включають дати виготовлення
ЗРК, доремонтний, міжремонтний та післяремонтний терміни служби,
продуктивність ремонтного підприємства, стратегію експлуатації і ремонту
(підтримання парку ЗРК у боєготовому стані), граничний термін служби та
ін.;
– оцінку початкового розподілу парку ЗРК за календарною тривалістю
експлуатації;
– прогнозування зміни кількості боєготових ЗРК від календарної
тривалості експлуатації з використанням моделі зміни кількості боєготових
ЗРК від календарної тривалості експлуатації;
– прогнозування потреб в ремонті і технічному обслуговуванні ЗРК.
В основу методики покладена модель зміни кількості боєготових ЗРК
від календарної тривалості експлуатації, яка враховує початковий розподіл
ЗРК за роками виготовлення, обрану стратегію експлуатації і ремонту ЗРК та
інші фактори. В доповіді наводяться результати моделювання, на прикладі
довільних даних початкового розподілу парку ЗРК за календарною
тривалістю експлуатації, які характеризують залежність кількості боєготових
ЗРК, а також часткові залежності кількості відремонтованих ЗРК (зростаючим
підсумком), відремонтованих ЗРК, в яких закінчився міжремонтний,
післяремонтний або прогнозований термін служби термін служби
(зростаючим підсумком), загальної кількості ЗРК, в яких не настав граничний
термін служби від календарної тривалості експлуатації ЗРК. Результати
моделювання наводяться у вигляді стовпчастих діаграм залежностей.
Методика носить універсальний характер і може застосовуватися для
прогнозування динаміки стану парку інших зразків ОВТ малосерійного та
середньосерійного виробництва на середньострокову та довгострокову
перспективи.
Ланецький Б.М., д.т.н., професор, Ніколаєв І.М., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ (СИСТЕМ)

Розглядається задача обґрунтування доцільності розробки нових та
модернізації існуючих зенітних ракетних комплексів (систем). Показано, що
основною проблемою при цьому є порівняння технічного рівня зразків
зенітного ракетного озброєння (ЗРО) в даний момент часу і прогнозування
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його подальшого розвитку. У зв'язку з цим виникає проблема обґрунтування
кількості і переліку властивості (показників властивостей), які слід
враховувати в процесі оцінювання технічного рівня того чи іншого зразка
ЗРО. Найважливішим комплексним (інтегральним) показником властивостей
ЗРО є показник технічного рівня, який характеризує технічну досконалість
комплексу (системи) ЗРО в порівнянні з кращими вітчизняними або
зарубіжними аналогами. Технічний рівень ЗРО визначається багатьма
властивостями, до яких відносяться цільові властивості, що визначають
можливості застосування зразка ЗРО за прямим призначенням, обмежувальні
властивості, що визначають межі можливого застосування зразка ЗРО та
техніко-експлуатаційні властивості, що визначають експлуатаційні та
економічні показники якості зразка ЗРО. Цільові властивості зразка ЗРО
можна розділити на основні властивості, властивості, що конкретизують, і
додаткові властивості. Обмежувальні властивості підрозділяються на
зовнішні експлуатаційні властивості (обмеження щодо можливих умов
застосування) та обмежувальні властивості з безпеки експлуатації. Технікоексплуатаційні властивості визначають можливу ступінь задоволення потреб і
сумарні економічні витрати на експлуатацію зразка ЗРО.
Показано, що найважливішими елементами процедури оцінювання
технічного рівня зразків ЗРО є етапи визначення переліку основних
показників і вагомості кожного з них. Перелік цих показників повинен
найбільш повно характеризувати основні властивості зразка ЗРО, істотні для
оцінювання його технічного рівня, і вибиратися, виходячи з завдання
порівняльного аналізу. Процедура вибору та оцінки зразка ЗРО повинна
базуватися на системному підході до вибору оціночних показників, в якості
яких використовуються основні (визначальні) параметри і характеристики
зразка. Методичний підхід до оцінки технічного рівня зразків ЗРО передбачає
формалізацію відповідних процедур, до яких відносяться:
а) декомпозиція властивостей зразка ЗРО за принципом їх
функціональної приналежності;
б) обґрунтування багаторівневої структури показників якості зразка
ЗРО;
в) формалізація процедури визначення коефіцієнтів значимості
показників якості зразка ЗРО.
Для оцінювання технічної досконалості ЗРО необхідна методика
прогнозування розвитку засобів повітряного нападу, для протидії яким
передбачається використовувати зразок ЗРО.
Показано, що для всебічного оцінювання технічного рівня зразків ЗРО
необхідна інформаційно-аналітична система, основними структурними
компонентами якої повинні бути:
а) база даних про види, типи і тактико-технічні, техніко-економічні,
експлуатаційно-технічні характеристики зразків ЗРО та параметри їх
життєвих циклів;
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б) база програмно-реалізованих моделей задач оцінювання та
прогнозування значень параметрів стану життєвих циклів зразків ЗРО,
завдань визначення, аналізу та прогнозування рівнів видів досконалості і
порівняльного аналізу альтернативних варіантів виконання зразків ЗРО.
Ланецький Б.М., д.т.н., професор, Ніколаєв І.М., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ З ОБҐРУНТУВАННЯ
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО
ОЗБРОЄННЯ

Розглядається
проблема
науково-методичного
забезпечення
обґрунтування пропозиції до цільової програми розвитку зенітного ракетного
озброєння (ЗРО) з урахуванням чинників військового, економічного і
технічного характеру. Показано, що визначення пріоритетів і основних
напрямів розвитку ЗРО Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України на
встановлений період часу повинне здійснюватися шляхом розробки
відповідної цільової програми, яка повинна визначати:
– проблеми, умови і основні напрями розвитку системи ЗРО;
– важливі державні об'єкти, що підлягають прикриттю від ударів з
повітря на постійній основі;
– роль і місце існуючих і перспективних зразків (комплексів, систем)
ЗРО у вирішенні задач протиповітряної оборони (ППО);
– типи зразків (комплексів, систем) ЗРО, що будуть розроблятися і
вироблятися підприємствами ОПК України самостійно і(або) з іноземними
партнерами;
– типи і кількість зразків (комплексів, систем) ЗРО, що будуть
купуватися за кордоном, зокрема разом з ліцензією на їх виробництво.
Показано, що обґрунтування пропозицій до програми розвитку ЗРО
складається з трьох взаємозв'язаних етапів, спрямованих на досягнення
цільової установки замовника, з використанням відповідних початкових
даних, методик і дотриманням ресурсних обмежень. На першому етапі
вирішується статичне завдання щодо формування раціональних
альтернативних варіантів системи. На другому етапі здійснюється технікоекономічна оцінка обраних варіантів з використанням методик оцінки
ефективності і вартісних показників, за наслідками якої визначаються
потенційно можливі альтернативні плани оновлення системи ЗРО. На
третьому етапі з урахуванням обмежень щодо можливостей промисловості,
потреб ЗС України, асигнувань, що виділяються, та пріоритетності робіт на
даний момент часу вирішується динамічне завдання зі збалансування
альтернативних планів оновлення парка ЗРО по інтервалах програмного
періоду за критерієм досягнення максимального ефекту від оновлення парка
ЗРО. На четвертому етапі за наслідками розрахунків формується
збалансований план оновлення системи ЗРО, на підставі якого даються
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пропозиції в проект цільової програми розвитку на планований період з
тематики НДДКР, номенклатури зразків, обсягів їх постачання, основних
напрямів і термінів проведення робіт. Вирішення вказаних завдань вимагає
наявності науково-методичного апарату (НМА), розробка якого передбачає:
– обґрунтування НМА на основі системного аналізу бойових
властивостей системи ЗРО при виконанні основних оперативних і бойових
завдань з урахуванням обсягів потрібних витрат ресурсів на її побудову;
– розробку часткових методик та моделей для порівняльного
оцінювання варіантів перспективної системи ЗРО ПС ЗС України;
– розробку комплексних методик та моделей для порівняльного
оцінювання варіантів перспективної системи ЗРО ПС ЗС України;
– розробку алгоритмів розв’язування задач порівняльного оцінювання
варіантів перспективної системи ЗРО;
– розробку проекту методичних рекомендацій щодо проведення
порівняльного оцінювання варіантів перспективної системи ЗРО. Показано,
що у ході розробки НМА необхідно враховувати як бойові властивості
системи ЗРО при виконанні основних оперативних і бойових завдань, обсяги
потрібних витрат ресурсів на побудову системи ЗРО, так і витрати ресурсів на
її функціонування за призначенням.
Ланецький Б.М., д.т.н., професор,
Коваль І.В., к.т.н., с.н.с., Лук’янчук В.В., к.т.н., с.н.с., Лісовенко В.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ПАРКУ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОДОВЖЕННЯ ЇХ
ПРИЗНАЧЕНИХ ПОКАЗНИКІВ

На теперішній час у Повітряних Силах Збройних Сил України на
озброєнні знаходяться зенітні керовані ракети (ЗКР), які знаходяться в
експлуатації понад 25 років, при цьому більшість з них експлуатуються за
межами призначених термінів служби, які встановлені за результатами
проведених робіт з продовження їх призначених показників. З урахуванням
того, що заходи, які передбачені відповідними Рішеннями на продовження
призначених показників, до теперішнього часу не виконані, експлуатація
більшості ЗКР, як об’єктів підвищеної небезпеки, повинна бути зупинена у
відповідності до вимог керівних документів, зокрема ГОСТ В15.702.
Подальша експлуатації парку ЗКР можлива лише за умови проведення робіт з
продовження їх призначених показників на потрібний період та проведення
ремонту виробів, які знаходяться у непрацездатному стані. Тому розробка
методики прогнозування стану парку ЗКР для вирішення питання
продовження їх призначених показників та ремонту є актуальною.
Розроблена методика передбачає визначення кількості боєготових ЗКР
у найближчій та середньостроковій перспективі з урахування наступних
факторів, які впливають на кількісно-якісні показники боєготового стану
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парку: розподіл парку ЗКР за календарною тривалістю експлуатації та
режимами утримання з урахуванням їх розміщення по військових частинах,
залишкові величини ресурсних показників до вичерпання їх призначених
значень, технічний стан ЗКР, потреби та можливості з ремонту ЗКР у
військових та заводських умовах тощо.
Зазначена методика дозволяє прогнозувати динаміку стану парку і
обґрунтовано формувати вимоги до виконання робіт з продовження
призначених показників ЗКР та їх ремонту, які повинні бути наведені у
відповідних технічних завданнях.
Леонтьєв О.Б., д.т.н., професор,
Масягін В.І., к.т.н., доцент, Дмитрієв А.Г., к.т.н., с.н.с., Хижняк. А.С.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
СИНТЕЗ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЕРСПЕКТИВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ КЕРОВАНОЇ РАКЕТИ КЛАСУ "ПОВІТРЯПОВІТРЯ" МАЛОЇ ДАЛЬНОСТІ

При формуванні тактико-техніко-економічного обрису перспективної
авіаційної керованої ракети класу "повітря-повітря" малої дальності важливу
увагу необхідно приділяти взаємному впливу тактико-технічних та
економічних характеристик даного виробу.
В наявних та відкритих джерелах, інформація щодо відповідного
методичного підходу по визначенню цих показників відсутня. До того ж
фактично в джерелах науково-технічної інформації приводиться вкрай
обмежений обсяг даних як про ТТХ, так, й особливо, про економічні
показники такого роду виробів, що унеможливлює визначення достовірного
зв'язку між цими характеристиками. Отже для усунення даного недоліку
зроблено спробу встановлення формалізованого зв'язку між економічними та
вибраними тактико-технічними характеристиками перспективної авіаційної
керованої ракети класу "повітря-повітря" малої дальності. Даний методичний
підхід на теперішній час є пріоритетним напрямком розвитку методології
обґрунтування вимог до ОВТ. Він буде особливо корисним для практики при
вирішенні задач по формуванню концептуальних вимог та технікоекономічного обрису перспективних зразків зброї даного виду.
На основі обробки та аналізу наявних статистичних даних про тактикотехнічні та економічні характеристики авіаційних керованих ракет класу
"повітря-повітря" малої дальності було встановлено математичну залежність
між цими характеристиками. Проведено верифікацію даної математичної
залежності.
Результати проведення верифікації дозволяють зробити висновок про її
задовільну достовірність та можливість практичного застосування для
розв’язання задач по визначенню вартості перспективної авіаційної керованої
ракети класу "повітря-повітря" малої дальності в залежності від значень її
основних тактико-технічних характеристик.
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Лук’янчук В.В., к.т.н., с.н.с., Ніколаєв І.М., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАГАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ТА
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ

Технічне оснащення Збройних Сил (ЗС) сучасним зенітним ракетним
озброєнням (ЗРО) для забезпечення необхідного рівня обороноздатності і
безпеки держави являє собою складний багатоплановий процес, одним з
найважливіших елементів якого є етап науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт (НДДКР). У вирішенні цієї проблеми актуальне
значення має розробка нормативно-технічних документів (НТД),
спрямованих на підвищення технічного рівня, якості і надійності зразків
(комплексів, систем) ЗРО, скорочення номенклатури виробів і витрат на їх
створення та експлуатацію, на забезпечення високих бойових і
експлуатаційних характеристик ЗРО, на уніфікацію ЗРО, їх складових частин,
засобів обслуговування і запасного майна та приладдя; методів контролю і
випробувань зразків ЗРО, на підвищення якості випробувань і скорочення
термінів їх проведення, а також на скорочення термінів підготовки та
підвищення науково-технічного рівня тактико-технічного завдання на
розробку (модернізацію) ЗРО.
Показано, що ефективність НДДКР визначальним чином залежить від
уміння органів військового управління спільно з організаціями промисловості
завчасно формувати науково-технічний (технологічний) заділ (НТЗ) для
створення (модернізації) сучасних зразків ЗРО і раціонально його
використовувати шляхом обґрунтування та якісного завдання вимог в
тактико-технічних завданнях (ТТЗ) на НДДКР. Однією з найважливіших
складових НТЗ є типові загальні оперативно-тактичні і тактико-технічні
вимоги до перспективних зразків ЗРО і методів їх державних випробувань.
Військовий стандарт, що розробляється, встановлює взаємопов'язаний за
ступенем узагальнення (загальновидового, міжвидового, видового) і ступенем
розукрупнення (системи, комплекси, зразки, їх складові частини) систему
загальних оперативно-тактичних (тактико-технічних) вимог ЗОТ(ТТ)В до всіх
видів (типів) ЗРО за умовами їх бойового застосування (стійкості до
вражаючих факторів зброї, радіоелектронного захисту, помітності, живучості
тощо); умовами експлуатації (стійкості до впливу кліматичних факторів,
безпеки, стійкості до вібраційних і ударних навантажень тощо); сумісності в
умовах бойового застосування і експлуатації (електромагнітної і
радіоелектронної сумісності, транспортування, зберігання, ремонту тощо).
Він є обов'язковим для організацій Міністерства оборони України і
зацікавлених міністерств (відомств) при складанні, узгодженні і затвердженні
тактико-технічних завдань (ТТЗ) на розробку (модернізацію) конкретних
зразків ЗРС міжвидового використання.
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Показано, що стандартизація номенклатури і граничних значень
показників загальних оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог до
зенітних ракетних систем і комплексів з урахуванням перспектив розвитку
засобів повітряного нападу у провідних країнах світу дозволить:
а) ефективно використовувати ЗОТ(ТТ)В при плануванні розвитку і
формування обрису ЗРО, організації та виконанні НДДКР зі створення
(модернізації) зразків ЗРО, а також при оцінці технічного рівня
закуповуваного ЗРО тощо;
б) завчасно орієнтувати організації і підприємства промисловості на
необхідність освоєння встановленого в стандарті рівня вимог до ЗРО
відповідного технологічного рівня виробництва.
Мавренков О.Є.
Державний науково-дослідний інститут авіації
ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА
ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Як відомо, на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(УкрНДНЦ) від 2015 року скасовано чинність ГОСТ на озброєння та
військову техніку, розроблених до 1992 року. Перелік скасованих ГОСТ
налічує 3048 стандартів.
При цьому, датою припинення дії таких ГОСТ визначено 1 січня
2019 року. Таким чином, було передбачено чотирирічний період для
розроблення національних стандартів на заміну скасованих ГОСТ.
Іншим наказом УкрНДНЦ від 2016 року утворено Технічний комітет
№ 176 "Стандартизація продукції оборонного призначення", сферами
діяльності якого визначено: "Військова техніка. Військові питання.
Озброєння" та "Військова техніка (Словники термінів)", а об’єктами
стандартизації: озброєння, військова та спеціальна техніка для потреб
оборони; продовольче та речове забезпечення для військових потреб;
військова термінологія. Головою ТК № 176 призначено начальника ЦНДІ
ОВТ ЗСУ. До ТК увійшли 44 представники від 21 організації / установи.
У липні 2016 року були затверджені План перегляду першої черги
міждержавних стандартів серії ГОСТ В 15 в рамках роботи ТК № 176 та
Робоча програма діяльності ТК № 176 на 2016 - 2017 роки.
Інститут стоїть на тих позиціях, що всі ГОСТи системи СРПП ВТ
обов’язково повинні бути переглянуті з наданням їм статусу національних.
При цьому доцільно передбачити комплексний підхід до перегляду
стандартів, для збереження цілісності системи розроблення та постановки на
виробництво військової техніки як такої. Для цього процедура перегляду
повинна відбуватися одночасно для стандартів певної групи, яка
обумовлюється цільовою / тематичною їх спрямованістю.
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Наприклад, одночасно повинні переглядатися групи ГОСТ,
присвячених організації та виконанню:
- НДР;
- аванпроекту;
- ДКР і таке інше.
При цьому, особливістю розроблення та постановки на виробництво
військової авіаційної техніки є те, що одночасно з ГОСТами серії "В15" діяли
і продовжують діяти такі основоположні документи, як:
- ГОСТи серії "В20";
- Положение о создании авиационной техники военного назначения;
- Общие технические требования (зокрема, ОТТ ВВС-86),
які уточнюють вимоги до нових зразків АТ та їх обладнання, організації
та виконання робіт з їх розроблення / модернізації та є обов’язковими до
виконання.
Тому доцільно запланувати перегляд і цих документів. Але їх
переопрацювання, особливо ОТТ ВВС-86, є настільки складним і
багатогранним, що буде потребувати не один рік напруженої праці фахівців
авіаційної галузі.
Що стосується поточних питань удосконалення нормативної бази
розроблення та постановки на виробництво ОВТ, то ми пропонуємо:
- об'єднати в один етап виконання ескізного та технічного проектів;
- об'єднати в один етап проведення попередніх і державних
випробувань дослідних зразків ОВТ;
- розробити окремий стандарт, присвячений розробленню ОТВ;
- передбачити обов’язкове погодження ТЗ на складові частини ДКР з
науково-дослідними установами МОУ;
- з метою підвищення якості відпрацювання ОТВ, ТТВ на зразки ОВТ
розроблення їх проектів виконувати за результатами відповідних НДР;
- встановити граничні терміни погодження ТТЗ на ДКР структурними
підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства
оборони України та Головними виконавцями ДКР з встановленням
персональної відповідальності їх керівників за порушення таких термінів;
- встановити статус ТТВ, як окремого документу, що розробляється до
початку відкриття ДКР і затверджується Замовником.
Маланчук А.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ КОСМІЧНОЇ РОЗВІДКИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

Досвід проведення антитерористичної операції викрив низку проблем
розвідувального забезпечення при оперативному плануванні збройної
боротьби. Затримки щодо розробки та створення національних космічних
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систем призвели до необхідності пошуку альтернативних джерел постачання
видових матеріалів космічної зйомки: допомога країн-партнерів,
використання даних дистанційного зондування комерційних операторів,
використання архівних знімків з відкритих джерел.
Обробка матеріалів космічної зйомки та формування звітних
документів здійснюється на штатних наземних засобах космічної розвідки –
програмно-технічних комплексах обробки і аналізу матеріалів видової
аерокосмічної зйомки високої просторової розрізненості. Використання
матеріалів космічної зйомки дає можливість виявляти нарощування сил і
засобів противника на тимчасово неконтрольованій території та на території
суміжних країн. Просторові та часові характеристики змін у складі
угруповань противника дозволяють викривати його наміри та задум дій.
Знімки ударних угруповань поблизу кордонів, їх переміщення через кордон
та застосування допомагають викрити перед міжнародними організаціями
агресивний характер дій противника.
Крім даних в інтересах розвідувального забезпечення матеріали
космічної зйомки дозволяють виконувати частину інших завдань, зокрема
топогеодезичного та інженерного. Уточнення прохідності місцевості,
корегування даних щодо напрямків організації переправ, зміни інженерного
обладнання місцевості противником, виявлення районів встановлення мінних
загороджень дозволяють суттєво підвищити якість оперативних планів щодо
подальшого здійснення збройної боротьби, а також ефективність бойових дій.
До недоліків застосування засобів космічної розвідки можна віднести
низьку оперативність за показником темпу оновлення інформації. У той же
час набутий досвід використання матеріалів космічної зйомки дозволяє
зробити висновки про високу користь відповідних даних.
У доповіді представлені результати аналізу напрямків застосування
засобів космічної розвідки в антитерористичній операції та обґрунтовується
необхідний склад сил і засобів космічної розвідки, що можуть
застосовуватись для виконання завдань оперативного і тактичного рівнів.
Нарощування можливостей засобів космічної розвідки пропонується
здійснювати за рахунок використання альтернативних джерел постачання
видових матеріалів космічної зйомки. Під час нарощування напруги збройної
боротьби пропонується більш активне спільне застосування космічних та
безпілотних засобів розвідки.
Марченко А.О.
Військова частина А1906
ЗНАХОДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ТА ВІДБИТТЯ ДЛЯ
БАГАТОШАРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ГОЛОГРАФІЧНОЇ АНТЕНИ ПАСИВНИХ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ АСИМПТОТИЧНИХ РОЗКЛАДАНЬ

Узгодженість виду поляризації антенної системи (АС) пасивного
радіотехнічного засобу (РТЗ) та поляризаційних характеристик вхідних
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сигналів впливає на енергетичну доступність джерел радіовипромінювань
(ДРВп). Однак існуючі АС таких РТЗ, як правило, мають лінійну
поляризацію, тому при прийомі сигналів з іншими видами поляризації
енергетична доступність і якість розпізнавання ДРВп суттєво зменшуються за
рахунок послаблення потужності вхідних сигналів.
Для вирішення цього проблемного питання потрібно застосувати AC,
що створюють інваріантні ДСА до поляризації вхідних сигналів. Такою
антеною може бути багатошарова поляризаційно-голографічна антена
(БПГА), яка перетворює лінійно-поляризований сигнал від ДРВп у сигнал із
коловою поляризацією.
Для синтезу БПГА запропоновано використовувати електродинамічну
модель, яка описується системою інтегральних рівнянь Фредгольма І роду.
Показано, що БПГА може розглядатися як сукупність неоднорідних шарів, в
якій один з шарів БПГА є резонансним для первинного електромагнітного
поля (ЕМП), а інші шари – статистично неоднорідні. Тому виникає потреба
аналізу проходження електромагнітної хвилі (ЕМХ) через сукупність шарів і
розрахунку коефіцієнтів проходження та відбиття.
У зв’язку з тим, що знаходження коефіцієнтів проходження та відбиття
для БПГА в загальному вигляді є досить складною математичною задачею, в
роботі використовується асимптотичний метод розрахунку проходження
ЕМХ крізь неоднорідний радіопрозорий шар.
Для знаходження коефіцієнтів проходження та відбиття для БПГА
розглядається випадок, коли падаючі ЕМХ однократно відбиті від меж
розподілу між шарами. На основі асимптотичного методу виведено рішення
для першого та другого членів асимптотики. Перший член асимптотики
відповідає рішенню в наближенні геометричної оптики, а другий член
асимптотики складається з вкладень, що вносяться кривизною поверхні БПГА
та не є квідістантністю неоднорідностей шарів БПГА.
На основі отриманих результатів знаходяться коефіцієнти проходження
та відбиття ЕМХ для резонансного шару БПГА та враховується вплив інших
шарів на вторинне ЕМП. Зазначений підхід може бути покладений в основу
методики конструктивного синтезу БПГА пасивних РТЗ.
Марченко В.Я.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
НОВА СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРТОЛІТНОЇ ТЕХНІКИ

На теперішній час перед інженерно-технічним складом авіації
Повітряних Сил та Армійської авіації Збройних Сил України стоїть
найважливіше завдання з підтримання високої бойової готовності в умовах
обслуговування вертолітної техніки за технічним станом. Особливої
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важливості зазначене завдання набуває значення при обслуговуванні
авіаційної техніки 70-80х років. Разом з тим, на сьогоднішній день, більшість
силових структур, що використовують вертолітну техніку отримують як нові
так і модернізовані вертольоти. Виникає ситуація, що у експлуатантів
одночасно обслуговуються застарілі і нові вертольоти вітчизняного та
іноземного виробництва.
Який же вихід із ситуації що склалася? Як забезпечити необхідний рівень
справності вертолітної техніки?
На сьогоднішній день вихід може бути те, що впроваджують провідні
авіаційні країни світу, а саме – сервісне обслуговування вертолітної техніки.
Військові авіаційні фахівці можуть стверджувати, що зазначене сервісне
обслуговування підходить тільки до цивільної техніки, а не до військової. Але
ж, вертоліт першочергово літальний апарат, а вже потім бойовий авіаційний
комплекс. Крім того, сервісне обслуговування у світі великими темпами
впроваджується і для бойової вертолітної техніки.
Що ж таке сервісне обслуговування вертолітної техніки?
На сьогоднішній день більшість авіаційних сервісних центрів пропонують
такі послуги:
гарантійне та технічне обслуговування вертолітної техніки;
виконання ремонтно-відновлювальних робіт та поставка запасних частин;
доробка за бюлетенями та модернізація вертольотів.
Хто ж в Україні спроможний проводити сервісне обслуговування
вертолітної техніки? Виробники ж вертольотів в країні відсутні. Але це не так.
В Україні працюють і розвиваються такі провідні підприємства, як
АТ “Мотор Січ” та АЗ “АВІАКОН”, які цілком спроможні організувати
зазначені сервісні центри. АЗ “АВІАКОН” має величезний досвід з ремонту
вертолітної техніки, АТ “Мотор Січ” вже має досвід з організації сервісного
центру з обслуговування авіаційної техніки в Об’єднаних арабських Еміратах та
все більше набирає досвід з модернізації вертолітної техніки. Крім того, в
Україні вже працюють і інші компанії, що спроможні організувати сервісні
центри з обслуговування вертолітної техніки.
Так можливо чи ні організувати в Україні сервісне обслуговування
військових вертольотів? Перед нами стоїть завдання провести ретельний аналіз
з цього питання, але світовий досвід показує, що це цілком можливо.
Могила А. А., к. физ.-мат. н., с.н.с., Хлопов Г. И., д.т.н., с.н.с.
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
ИЗМЕРЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЦЕЛЕЙ С
ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНОГО ШУМОВОГО РАДАРА

При совместном измерении дальности и скорости цели, выбор
структуры излучаемого сигнала имеет решающее значение и определяется
радиальной скоростью и дальностью цели. Действительно, совместное
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

237

СЕКЦІЯ 2

измерение скорости и дальности с помощью традиционных методов
возможно только при условии выполнения соотношения неопределенности,
которое связывает максимальное однозначно измеряемое расстояние,
максимальную радиальную скорость, рабочую длину волны и структурный
коэффициент, пропорциональный области однозначных измерений, значение
которого
определяется
структурой
зондирующего
сигнала.
Для
фиксированной длины волны и выбранного типа зондирующего сигнала,
увеличение максимальной однозначно измеряемой дальности приводит к
уменьшению максимальной однозначно измеряемой скорости и наоборот.
Как показывает анализ, для последовательности когерентных
радиоимпульсов этот коэффициент равен 0,5, что при максимальной
радиальной скорости 3500 м/с соответствует максимальной однозначно
измеряемой дальности около 85 м в 8 мм диапазоне длин радиоволн. Для
решения многих прикладных задач это, как правило, совершенно
недостаточно, причем выбор между последовательностью когерентных
простых или сложных радиоимпульсов не имеет значения.
В настоящее время для расширения области однозначных совместных
измерений дальности и скорости радиолокационной цели широко
используется вобуляция частоты повторения зондирующих радиоимпульсов,
когда частота повторения меняется от периода к периоду или от пачки
импульсов к пачке. Это позволяет увеличить значение указанного
коэффициента в соотношении неопределенности до 4,5 и, тем самым,
увеличить максимальную однозначно измеряемую дальность до 770 м и
скорости цели до 3500 м/с в диапазоне 8 мм. Дальнейшее увеличение
структурного коэффициента для этого типа сигналов ведет к недопустимому
росту погрешности оценки скорости, причем увеличение количества частот
повторения импульсов также связано с ростом погрешности измерений.
Можно показать, что использование сложных сигналов с перестройкой
частоты от импульса к импульсу также не позволяет решить задачу
совместного измерения дальности и скорости в заданных пределах для
высокоскоростных целей в связи с недопустимым падением энергетического
потенциала радара, особенно в случае необходимости обнаружения объектов
с радиолокационной эффективной поверхностью отражения порядка 10-2 м2.
В связи с этим, целью настоящей работы является поиск путей
разрешения указанного фундаментального ограничения на одновременное
измерение скорости и дальности радиолокационных целей, используя
стохастические радиосигналы.
При этом для расширения возможностей радиолокационного измерения
скорости
и
дальности
представляет
интерес
использование
последовательности импульсов с высокой частотой повторения и
внутриимпульсной модуляцией частоты по случайному закону. В этом случае
расширение спектра излучаемых сигналов также положительно сказывается
на устойчивости системы к активным помехам и улучшает условия
электромагнитной совместимость с другими радиоэлектронными средствами,
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что делает подобные сигналы особенно перспективными, а корреляционнофильтровая обработка отраженных сигналов позволяет однозначно измерять
дальность и скорость цели одновременно. Функция неопределенности такой
последовательности
на
интервале
пропорциональном
удвоенной
длительности пачки импульсов состоит из ряда полосок дальности, идущих
параллельно оси скорости, расстояние между которыми пропорционально
периоду следования импульсов, а ширина пропорциональна удвоенной
длительности импульса. На каждой полоске дальности периодически
располагаются убывающие по амплитуде пики относительно пика в начале
координат с интервалом, пропорциональным частоте следования
зондирующих импульсов. Так как заметная корреляция между импульсами
существует только в пределах длительности импульса, то на интервале,
равном удвоенной длительности пачки импульсов существенно отличается от
нуля только центральная полоска дальности для функции неопределенности и в
координатах “дальность-скорость” существует единственный отклик,
совпадающий с реальной дальностью и скоростью цели.
Как показывает анализ, в рассматриваемом случае расширение
пределов одновременного измерения дальности и скорости цели не
сопровождается ухудшением точности измерений, в связи с чем, структурный
коэффициент может значительно превосходить значения, достижимые в
методе вобуляции частоты следования импульсов.
В то же время необходимо отметить, что использование
рассмотренного метода связано с появлением зон нечувствительности за счет
высокой частоты следования импульсов и, связанного с этим, появления
“мертвых зон”, когда приемное устройство “закрыто” на время действия
зондирующего импульса. Это приводит к прерывистости траекторных
измерений высокоскоростной цели, что, впрочем, может быть успешно
скомпенсировано путем соответствующей траекторной фильтрации.
Таким образом, последовательность радиоимпульсов со стохастической
внутриимпульсной модуляцией является весьма перспективным типом
сигнала для решения фундаментальной проблемы совместного и
однозначного измерения дальности и скорости высокоскоростной цели,
особенно в миллиметровом диапазоне длин радиоволн.
Новосад Л.Ю., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ВІЙСЬКОВИХ АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ

Рівень досконалості сучасних авіаційних тренажерів забезпечує високу
якість підготовки фахівців різних видів збройних сил і родів військ. Тому
розробка та виробництво військових симуляторів світового рівня
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вітчизняними виробниками є важливим, як для замовника, так і для
оборонно-промислового комплексу.
У звіті Ради підприємців при Уряді США, присвяченому ролі
віртуальних технологій в оборонній галузі майбутнього, підкреслюється, що
інтеграція моделювання в систему підготовки персоналу сприяє підвищенню
готовності персоналу до нових ситуацій при зниженні витрат на навчання.
Згідно із прогнозом, завдяки невеликому скороченню кількості польотів на
навчально-тренувальних літаках, що будуть замінені заняттями у
віртуальному середовищі, кожні три роки армія США буде заощаджувати
більше мільярда доларів. Нова стратегія королівських ВПС Канади в галузі
моделювання включає створення Загального мережного синтетичного
середовища (Networked Common Synthetic Environment), оскільки з метою
економії ВПС Канади планують скорочення часу, що надається на навчальнотренувальні польоти, який буде віддано підготовці на тренажерах. У
Великобританії відповідно до рекомендацій останнього Огляду оборонної
галузі співвідношення часу, що надається на навчання в польових умовах і в
синтетичному середовищі, повинне становити 50:50.
Зараз у світі налічується близько 2 660 одиниць військових авіаційних
тренажерів, що мають у своєму складі повнорозмірні кабіни літальних
апаратів (ЛА), які укомплектовані основними органами керування, мають
значне поліпшення таких характеристик, як якість відображення візуальної
інформації, величину поля огляду та мережні можливості. Лідером за
кількістю військових тренажерів є США: зараз там експлуатується більш 1300
тренажерів військових ЛА. Між виробниками тренажерів абсолютним
лідером за кількістю випущених одиниць тренажерної техніки залишається
американська компанія “Link USA” (Арлінгтон, штат Техас), в арсеналі якої
близько 500 тренажерів для військової авіації.
Світовий тренажерний парк підрозділяється по класах ЛА: на першому
місці за чисельністю - тренажери для підготовки особового складу
винищувальної та штурмової авіації (більш 1140 одиниць). Потім ідуть
тренажери вертольотів (близько 790 одиниць) і тренажери військовотранспортних ЛА (420 одиниць).
Слід відзначити тенденцію до підвищення якості візуалізації та
розширення поля огляду, особливо в тренажерах для підготовки особового
складу винищувальної і штурмової авіації. Завдяки сучасним тренажерним
технологіям забезпечення необхідного поля огляду залежить від кількості
генераторів зображення і каналів візуалізації. Існують тренажери зі
сферичними екранами і більш двадцяти каналами візуалізації, що включають
окремі проектори для відображення ландшафту місцевості і цілей.
Для підготовки пілотів F-22 “Raptor” ВПС США використовували
тактичний тренажер застосування озброєння (Weapon Tactics Trainer, WTT) з
обмеженим полем огляду, однак на початку 2015 року було оголошено про
одержання тренажерів F-22 “Raptor“ і F-35 “Lightning II Joint Strike Fighter”
(JSF) виробництва “Boeing Defense”, які обладнані системой візуалізації зі
сферичним екраном, що забезпечує поле огляду до 360°, а також про
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заплановану модернізацію інших тренажерів F-22, що перебувають в
експлуатації.
Торік у три рази збільшилася частка тренажерів з можливостями
підключення до глобальної мережі (Wide Area Network, WAN). Зараз майже
половина всіх військових авіаційних тренажерів, що експлуатуються у світі,
мають такі можливості. Це сприяє забезпеченню одночасного навчання
фахівців різних видів і родів військ при істотному поліпшенні реалістичності
імітації зразків ОВТ, природних об'єктів і процесів, бойової обстановки.
Сучасні виробники авіаційних тренажерів використовують пакети
даних, в які включають дані щодо характеристик літаків на великих кутах
атаки та інших режимах, пов'язаних з підвищеним ризиком звалювання,
удосконалюють програмне забезпечення, яке застосоване в тренажерах, щоб
забезпечити більш точне моделювання візуальних і акселераційних ефектів.
При цьому для моделювання звалювання та інших ситуацій, що вимагають
активних дій з боку екіпажу, особливо важливо точне відтворення саме
акселераційних впливів, оскільки вестибулярна інформація надходить у мозок
людини швидше зорової. Крім того, навчання навичкам запобігання
звалюванню та виводу літака зі складних просторових становищ
супроводжується умовами, коли екіпаж не може покладатися тільки на
візуальну інформацію, наприклад, при виконанні польоту вночі або в зонах
підвищеної хмарності. Тому удосконалюються системи рухливості
тренажерів. Електромеханічні системи рухливості вже практично повністю
витиснули гідравлічні. Електромеханічні системи рухливості роблять менше
шуму та забезпечують більш швидку реакцію на керуючі сигнали, що
надзвичайно важливо для завдань моделювання, що вимагають високої
точності відтворення характеристик керованості ЛА
Загальна тенденція розвитку тренажеробудування характеризується
подальшим ростом чисельності тренажерів та поліпшенням їх характеристик
завдяки поєднанню сучасних систем візуалізації, поліпшених платформ
рухливості, більш досконалого програмного забезпечення і розширення
діапазону режимів польоту, який моделюється.
Постачання Збройним Силам України перспективних авіаційних
тренажерних комплексів для забезпечення всебічної підготовки льотчиків
відповідно до сучасних вимог, у тому числі стандартів країн членів НАТО, є
одним із важливих складових процесу технічного переоснащення військ
якісними зразками озброєння та військової техніки.
Орленко В. М., к.т.н., с.н.с.,
Долина М. П., к.в.н., доцент, Калугін Д. С., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ЗЕНІТНИХ
РАКЕТНИХ ВІЙСЬК

У теперішній час зенітні ракетні війська України стикаються з
значними проблемами, пов’язаними з закінченням ресурсу зразків озброєння
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вироблено за радянських часів. Польські ППО стикалися з аналогічними
викликами та вирішували такі самі проблеми. З огляду на схожі підходи
формування системи та військ протиповітряної оборони в Україні та Польщі,
проведено аналіз шляхів, за якими здійснюється забезпечення військ ППО
Республіки Польща необхідними зразками зенітного ракетного озброєння.
Зазначимо, що в теперішній час основу озброєння військ ППО складають
модернізовані зенітні ракетні комплекси малої дальності S-125SC Newa-SC,
9K33M2/3 OSA-AK/AKM/P та 2K12 Куб. Засоби великої дальності
представлені єдиним ЗРК S-200C Wega-C. Є також переносні ЗРК "Гром"
польського виробництва. Цих засобів недостатньо для вирішення завдань
ППО у Польщі, оскільки немає мобільних ЗРК середньої дальності. А засоби
малої дальності не мають можливостей боротьби з усім спектром засобів
повітряного нападу, особливо з тактичними ракетами.
Для забезпечення потреб у найближчій перспективі (2019-2022 роки)
польських ППО розглядаються дві основні програми Вісла та Нарев.
Програма Вісла передбачає закупи елементів ЗРК "Patriot" американського
виробництва у вигляді пускових установок з РЛС наведення ракет та
сполучення їх із радіолокаційними засобами великої дальності польського
виробництва. Результатом має стати полонізована версія ЗРК "Patriot" з
ракетами PAC-2 та Pac-3, для забезпечення двох ешелонів протиповітряної
оборони на відстанях біля 100 км та 20 км відповідно. Програма Нарев
передбачає закупи сучасних ЗРК малої дальності, які також мають бути
спроможними боротися з усіма засобами повітряного нападу та долати
тактичні ракети із використанням інформації з мережі, до якої мають
підключатися усі ЗРК та їх радіолокаційні засоби для створення єдиного
інформаційного простору ППО. В якості кандидатів розглядаються ЗРК
виробництва Норвегії, Ізраїлю, та інших країн. Засоби ближньої дії для ППО
військ планується повністю виробляти у Польщі.
Таким чином, основою сучасної системи ППО у Польщі є збережені та
модернізовані ЗРК радянського виробництва. Вони використовуються як база
для нарощування системи ППО за рахунок придбання сучасних ЗРК
іноземного виробництва з максимальним використанням можливостей
власного воєнно-промислового комплексу для локалізації максимальної
кількості некритичних елементів.
Пєвцов Г.В., д.т.н, професор,
Закіров С. В., к.т.н., с.н.с., Лупандін В.А., к.т.н., с.н.с.,
Феклістов А.О., к.т.н., с.н.с., Чернявський В.М., к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ НА ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ
АПАРАТУРИ ВЕРТОЛЬОТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ

Сучасні виклики та загрози національній безпеці спонукають до вжиття
заходів щодо розвитку військових частин (підрозділів) радіоелектронної
242

12-13 жовтня 2016 року

"Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил"

боротьби (РЕБ) Повітряних Сил ЗС України. Одним з напрямків оновлення
існуючого парку техніки РЕБ є модернізація спеціальної апаратури РЕБ
вертольотів-постановників перешкод Ми-8ППА та Ми-8СМВ.
Аналіз існуючих зразків засобів РЕБ повітряного базування та
тенденцій їх розвитку з використанням системного підходу і аналітичних
методів дозволив встановити, що проведення глибокої модернізації
спеціальної апаратури вертольотів радіоелектронної боротьби забезпечить
досягнення обладнанням сучасних характеристик.
В доповіді наведені напрямки проведення глибокої модернізації
спеціальної апаратури вертольотів радіоелектронної боротьби, що спрямовані
на переведення спеціальної апаратури на сучасну елементну базу з
проведенням заходів щодо розширення частотного діапазону.
Поліщук В.В.
Національна академія Держприкордонслужби України

Лисий М.І., д.т.н., доцент
НДІ Держприкордонслужби України
МЕТОДИКА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОШУКУ
ПРАВОПОРУШНИКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ В ОХОРОНІ КОРДОНУ

Найважливішим завданням в охороні кордону є виявлення
правопорушника (ПП). Вбачається, що суттєве навантаження на рішення
цього завдання покладатиметься на БПЛА, інтереси та переваги оснащення
Держприкордонслужби України безпілотними авіаційними комплексами
подано у відповідній концепції розвитку відомства. У перспективі, після
оснащення сухопутного кордону радіотехнічними комплексами сухопутного
кордону (РТК СК), специфіка застосування БПЛА суттєво зміниться.
Основною їх задачею буде пошук і спостереження за ПП після його
виявлення комплексом і до прибуття групи реагування.
Ефективність застосування БПЛА значною мірою залежить не тільки
від їх ТТХ, а також від того, які сили і засоби вивільняться при цьому. Тому,
актуальним вбачається проведення воєнно-економічної оцінки ефективності
застосування БПЛА сумісно з РТК СК. При цьому, у загальному виді така
оцінка має включати оцінку трьох показників: ефект – затрати – час.
Проведемо аналіз моделей показників ефективності застосування БПАК
з метою підбору показника, найбільш адаптованого до прикордонної сфери.
Найбільш адаптованою моделлю є показник приведеної вартості ТЗОК до
одного метра ділянки охорони кордону протягом одного року, яку адаптовано
до застосування БПЛА. Метою роботи є розробка методики воєнноекономічної оцінки ефективності пошуку ПП із застосуванням БПЛА в
охороні кордону за умови відомих початкових даних про виявлення ПП.
Удосконалено методику воєнно-економічної оцінки ефективності
пошуку ПП із застосуванням БПЛА в охороні кордону. Сутність методики
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полягає у формалізації і оцінці ефективності процесу наведення сил охорони
на ПП із застосуванням БПЛА в режимі пошуку за викликом у комплексі з
радіотехнічною системою охорони. Методика відрізняється застосуванням, на
основі воєнно-економічного аналізу, згортки показників досягнення
необхідного ефекту, затрат і часу процесу пошуку ПП БПЛА і без нього у
комплексний показник приведеної вартості. Це дозволило оцінити
ефективність застосування БПЛА в охороні кордону для режиму пошуку за
викликом.
Методика реалізується у такій послідовності дій:
Формалізація процесу наведення сил охорони на ПП за відомими
параметрами його первинного виявлення РТК СК.
Формалізація процесу наведення сил охорони на ПП за відомими
параметрами його первинного виявлення РТК СК, а також вторинного
виявлення і супроводження РТК СК.
Удосконалення моделі оцінки ефективності застосування БПЛА в
охороні кордону.
Під первинним виявленням будемо розуміти отримання черговим
підрозділу сигналу тривога із зазначенням місця виявлення ПП на рубежі
основних інженерних споруд і напрямку його руху (від нас або до нас, курс
руху). Під вторинним виявленням будемо розуміти виявлення і
супроводження ПП з врахуванням даних первинного виявлення і часової
затримки на виліт БПЛА.
У запропонованій моделі здійснена згортка показників досягнення
необхідного ефекту, затрат і часу у комплексний показник приведеної
вартості. За своїм фізичним змістом показник воєнно-економічної оцінки, а
саме приведена вартість ефективності наведення сил охорони на ПП із
застосуванням ТЗОК, вказує на вартість процесу наведення на ПП сил
охорони для одного кілометра ділянки кордону протягом року.
При удосконаленні моделі оцінки ефективності застосування БПЛА в
охороні кордону прийнято такі допущення:
ймовірнісні характеристики виявлення ПП, протяжності ділянки
охорони РТК СК однакові як при застосуванні БПЛА, так і без нього;
дальність виявлення ПП вночі при застосуванні приладу нічного
спостереження тотожна дальності виявлення ПП вдень;
затрати на ремонт, обслуговування у порівнянні з вартістю різних
технічних засобів прийнято однаковими.
Також, при розрахунках було прийнято таке:
кількість персоналу тривожної групи, N òã =3;
затрати на оплату праці однієї людини протягом року, C çò =5 тис.
дол./рік;
час затримки ПП на рубежі основних інженерних споруд, Tçïï =0,01
год.;
час збору групи прикриття і групи пошуку, Тзб =0,01 год.;
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швидкість пересування ПП, Vпп =5 км/год.;
швидкість розгортання групи прикриття, Vр =20 км/год.;
швидкість пересування групи прикриття до місця розгортання,
Vгп=50 км/год.
пошук ПП здійснюється вдень на рівнинній місцевості, щільність
військовослужбовців на 1 км рубежу прикриття 6 чол.;
прилади спостереження не застосовуються.
У результаті проведеної оцінки ефективності встановлено, що для
найсприятливіших умов пошуку ПП ефективність пошуку із застосуванням
БПЛА підвищується майже у два рази.
Расстригін О.О., д.т.н., с.н.с.,
Висікан О.О., Гімбер С.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СУПРОВОДУ ТРАЄКТОРІЙ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ У
СКЛАДНІЙ ПОВІТРЯНІЙ ОБСТАНОВЦІ НА ОСНОВІ ТРАЕКТОРНОЇ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ В АКТИВНО-ПАСИВНІЙ ЛОКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Проведений аналіз функціонування комплексів (систем) ПВО в
специфічних умовах бойової роботи, пов'язаних з багатоцільовою
обстановкою, високим рівнем радіоелектронної й вогневої протидії,
дефіцитом
часу,
дозволяє
зробити
висновок,
що
рівень
перешкодозахищеності їх радіоелектронних засобів і здатність нормально
функціонувати в умовах вогневого придушення стають факторами, що
визначають їхню ефективність.
Ведення протиповітряної оборони військ і об'єктів у сучасних умовах
висуває високі вимоги до якості радіолокаційних засобів розвідки, однак
повністю задовольняти ці вимоги на основі використання засобів, що
працюють тільки на одному фізичному принципі, сьогодні стає скрутним або
неможливим.
Отже, відшукання нових засобів і способів одержання інформації про
повітряного супротивника й обробка інформації в багатосенсорних системах
виявлення й супроводу повітряних цілей на сьогоднішній день є актуальним.
Наявні на озброєнні засоби ПВО (ЗРК середньої, малої дальності і
близької дії, ЗАК) мають у своєму складі різні сенсори одержання інформації
про цілі: радіолокаційні, радіотехнічні, оптико-електронні або акустичні
(наприклад, ADATS, «Rapіdfіre», RBS-23 BAMSE, «Avenger», LAV-AD,
ASRAD, «Кроталь-НГ», «Рапіра-2000», «Панцир-С1», ЗАК MANTІS).
Супровід повітряних цілей у багатосенсорних системах дозволяє
поліпшити процес супроводу за рахунок об'єднання інформації від активних і
пасивних сенсорів.
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На основі аналізу результатів досліджень і напрацювань у розглянутій
галузі, як варіант, авторами пропонується використовувати додатково до
радіолокаційної станції тепловізор.
Тепловізор може працювати:
у режимі виявлення повітряних цілей при круговому огляді й в
обмеженому за кутовими координатами секторі;
у режимі супроводу повітряних цілей.
Разом з радіолокаційною станцією тепловізор, залежно від
радіолокаційної обстановки, пропонується використовувати в таких режимах:
для забезпечення радіолокаційної скритності при огляді повітряного
простору, при цьому виявлення повітряних цілей здійснюється тепловізором,
радіолокаційна станція в режимі без випромінювання, цілевказання
радіолокаційній станції видається за даними тепловізора;
на ділянках, закритих радіолокаційними перешкодами й для
підвищення живучості радіолокаційних засобів комплексу в умовах
застосування самонавідних на радіовипромінювання ракет (снарядів),
супровід повітряних цілей здійснюється за вимірами тепловізора при
короткочасній роботі на випромінювання радіолокаційної станції;
для виключення спрацьовування радіолокаційної станції по
неправильних радіолокаційних цілях і для підвищення точності виміру
координат повітряних цілей виявлення й супровід здійснюються
радіолокаційною станцією синхронно з тепловізором.
На сьогодні питання ототожнення векторів вимірів активних і пасивних
сенсорів для використання об'єднаного вектора вимірів вирішуються на етапі
траєкторної обробки інформації (на етапі вторинної обробки), а об'єднання
інформації від різних сенсорів здійснюється на кінцевому етапі її обробки,
тобто на рівні об'єднання траєкторій, що й реалізоване в існуючих засобах
ПВО.
Однак при такій спільній обробці інформації в активно-пасивній
локаційній системі не враховується факт, що за рахунок високої точності
виміру кутових координат тепловізором у порівнянні із РЛС підвищується
точність оцінок параметрів траєкторій повітряних цілей.
Розроблений науково-методичний апарат і його реалізація підтвердили
наведені аргументи на користь комплексного застосування активно-пасивної
системи для підвищення стійкості супроводу траєкторій повітряних цілей у
складних повітряних умовах на основі траєкторної обробки інформації.
Наведені приклади розрахунків для конкретних ЗРК малої й середньої
дальності із застосуванням запропонованої локаційної системи й
розробленого науково-методичного апарату.
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Романенко І.О., д.т.н., професор, Пащенко О.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
АНАЛІЗ ФОРМ ТА СПОСОБІВ БОРОТЬБИ З БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ
КОМПЛЕКСАМИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Сучасні військові конфлікти характеризуються широким застосуванням
безпілотних авіаційних комплексів для вирішення різноманітних завдань розвідка, корегування вогню, знищення живої сили противника, знищення
бойової техніки, у тому числі на складах, тощо.
Боротьба з безпілотними авіаційними комплексами в умовах
проведення антитерористичної операції проводиться за допомогою:
1. Системи розвідки та попередження про повітряного противника.
Основним фактором, що обумовлює складність виявлення та попередження
про появу БпЛА тактичного та тактичного поля бою класів (основні класи
БпЛА, які застосовуються противником в зоні проведення АТО) є їх мала
помітність.
2. Системи зенітного ракетного (артилерійського) прикриття, що є
сукупністю бойових порядків зенітних ракетних (артилерійських) частин
(підрозділів) та системи їх зенітного ракетного (артилерійського) вогню.
Основні фактори, що обумовлюють складність вогневої протидії БпЛА
тактичного та тактичного поля бою класів, є:
малі геометричні розміри, що призводять до низьких значень
ймовірностей поразки снарядами зенітної артилерії, а також приводять до
неспрацьовування радіопідривача ЗКР при підльоті до цілі;
можливість польоту на гранично малих висотах (до 200 м);
мала швидкість польоту БпЛА (12 - 55 м/с) (більшість існуючих ЗРК
мають обмеження на обстріл повітряних цілей при їхній мінімальній
швидкості до 100 м/с);
здатність здійснювати політ по криволінійних траєкторіях з
перевантаженням в 2-3 одиниці.
3. Системи сил і засобів РЕБ, що складаються з підрозділів РЕБ, які
призначені для виконання завдань із дезорганізації системи управління БпАК
противника, зниження можливостей його засобів повітряної розвідки та
ефективності дії ударних засобів.
Основні фактори, що обумовлюють складність протидії БпЛА
тактичного та тактичного поля бою класів за допомогою сил та засобів РЕБ, є:
мала радіолокаційна помітність БпЛА;
мала ІЧ-сигнатура (0,5 Вт/стер.) при висоті ведення розвідки БпЛА
противника від 100 до 1000 м.
Кращі показники по виявленню тактичних і тактичних поля бою БпЛА
з ЕПР до 0,1 м2 мають РЛС, в яких використовується сучасне
радіоелектронне обладнання, твердотільних малошумних НВЧ приладів,
нових алгоритмів обробки сигналів та нових алгоритмів програмного
забезпечення.
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Основними напрямками підвищення ефективності форм та способів
боротьби з БпАК в сучасних умовах проведення АТО є:
комплексний підхід до вирішення боротьби з БпАК шляхом об’єднання
зусиль всіх зацікавлених структурних підрозділів АТО (пошук, виявлення,
протидія, ураження, оповіщення). Проведення комплексних тренувань щодо
протидії БпАК;
продовження роботи щодо подальшого збору та аналізу інформації по
роботі ПУ БпАК (ДРГ противника) в районах зони АТО;
організація належної взаємодії з представниками інших силових
структур та відомств щодо своєчасного оповіщення про виявлені напрями
польоту БпЛА, а також про місцезнаходження ПУ БпЛА (ДРГ).
За результатами роботи в зоні проведення АТО зроблено висновок про
те, що найбільш ефективним способом боротьби з БпЛА (створення
передумов невиконання завдань) та таким, що може бути реалізованим у
відносно короткі терміни є радіоелектронне придушення сигналів навігації,
управління, телеметрії та передачі даних БпАК.
Вирішення питань комплексної протидії БпЛА противника потребує
проведення відповідних організаційних, технічних заходів та наукових
досліджень з визначення напрямів удосконалення існуючих зенітних,
радіолокаційних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби для
підвищення їх ефективності в боротьбі з малорозмірними БпЛА, а також
здійснення оперативно-тактичного та науково-технічного обґрунтування
розробки перспективних вітчизняних засобів (системи) протидії БпЛА та
обґрунтування доцільності закупівлі окремих зразків за кордоном.
Семенюк А.Й., Смук Р.Т.
Приватне підприємство НВПП «Спаринг-Віст Центр»

Лобань О.І.
Відокремлений підрозділ «Запоріжське спеціальне конструкторське бюро авіаційних
бортових систем ДП «ЛНДРІ»
ПЕРЕНОСНИЙ ІМІТАТОР ЗАПИТУВАЧА ДЛЯ БОРТОВИХ ВІДПОВІДАЧІВ
СИСТЕМИ ДЕРЖОПІЗНАВАННЯ « ПАРОЛЬ»

Система державного розпізнавання є багатофункціональною і
широкомасштабною системою, зберігає свою актуальність при всіх
військових доктринах, і від її досконалості і надійності залежить в значної
мірі захист повітряного простору України, а також ефективність виконання
бойових задач збройними силами.
Імітатор ПКО-68 є переносний запитувач, призначений для
використання в умовах аеродромів для оперативної оцінки працездатності
бортових відповідачів ( вироби 280, 620, 680 ). Він забезпечує можливість
швидкої оцінки якості передпольотної підготовки відповідачів в будь-яких
погодних умовах. Особливо він підходить для аеродромів ВПС і ППО, де
важливий чинник часу при веденні бойових дій. Наявність автономного
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джерела живлення забезпечує мобільність імітатора в зоні його використання.
Низька середня потужність радіовипромінювання (< 500 мкВт) забезпечує
безпеку роботи обслуговуючого персоналу. Імітатор ПКО-68 простий в
управлінні і не вимагає додаткової підготовки фахівців для роботи з ним.
ПКО-68 - імітатор запитувача бортових відповідачів відповідає
вимогам, які ставляться до апаратури системи «Пароль». Він забезпечує
випромінювання сигналів запиту неімітостійкого VI режиму в VII і ІІа
діапазонах хвиль і прийом сигналів VI режиму VII діапазону хвиль. Імітатор
ПКО-68 працює з бортовими відповідачами в режимі "Еквівалент".
Імітатор ПКО-68 складається з прийомопередавача, процесора обробки
відповідей, системи синхронізації і управління, системи індикації справності,
вторинного джерела живлення, широкосмугової направленої антени.
В цілях полегшення технічного обслуговування і проведення поточного
ремонту кожну функцію забезпечує блочна конструкція. Блок управління має
органи управління для оператора, які дозволяють здійснювати ініціацію
запитів і провести оцінку справності бортових відповідачів.
Скоков О.Г., Каплун C.B.
Державне підприємство «Український науково-дослідний
конструкторсько-технологічний інститут еластомерних
матеріалів і виробів»

Бігун С. О.
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»
СТВОРЕННЯ РУКАВІВ ВУЗЛІВ РАЗОВОЇ ДІЇ СИСТЕМ
ТЕРМОСТАТУВАННЯ РАКЕТИ-НОСІЯ

Вузли стикування (ВС) належать до найбільш відповідальних елементів
систем термостатування повітря ракет-носіїв (РН). Уперше в історії ДП "КБ "
Південне" робота по випробуванням і дослідженням ВС проводилася у складі
комплексу "Циклон-4" спільно з ДП "УНДКТІ " ДІНТЕМ".
Мета роботи - дослідження роботоздатності дослідних зразків ВС на
атестованій установці в процесі проведення заводських випробувань.
Випробуванням піддавалися дослідні зразки рукавів восьми
найменувань з вдосконаленою конструкцією гофрованої частини, виготовлені
за технічними умовами України формовим способом з гумової суміші марки
ИРП- 2025-1.
Конструкція рукава забезпечує необхідну надійність, зручність
експлуатації і відповідає вимогам технічного завдання. Вузол фіксації розфіксації (ВФР), що входить в комплект рукава, дозволяє реалізувати всі
відомі на теперішній час способи роз'єднання ВС з горловиною
термостатування РН в процесі передстартової підготовки і пуску. У цьому
сенсі створений вузол є універсальним і унікальним пристроєм.
Дослідні зразки рукавів ВС піддалися наступним видам випробувань:
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1. Визначення зусилля від'єднання (відриву) рукавів від горловини
термостатування РН при робочому тиску повітря (Рроб.=0, 02 МПа) і
штатному режимі роботи ВФР.
Встановлено, що вирішальний вплив на величину зусилля від'єднання
рукавів ВС від горловини РН робить взаємне розташування місць установки
(горловини і патрубка трубопроводу). А саме, чим більше кут між
уздовжними осями горловини і патрубка, тим менше зусилля від'єднання.
2. Визначення міцності рукавів при випробувальному тиску Рвип. =
1,5Рроб.
Результати позитивні: усі випробувані рукави зберегли герметичність.
3. Визначення
зусилля
від'єднання
рукавів
від
горловини
термостатування РН при робочому тиску повітря Рроб. і нештатному режимі
роботи ВФР.
Результати випробувань дають змогу затверджувати те, що прискорені
кліматичні випробування не вплинули значною мірою на зміну значень
зусиль від'єднання рукавів ВС
4. Ресурсні випробування за визначенням кількості циклів монтажудемонтажу рукавів ВС на горловину термостатування РН.
Відповідно до вимог технічного завдання встановлювалося 250 циклів
по приєднанню-від'єднанню кожного типу рукава із спрацьовуванням ВФР.
Результати випробувань позитивні.
5. Визначення здатності, що несе і міцності рукавів при Рвип =0, 2-0,05
МГІа.
Проведені випробування фактично продемонстрували, що при
підвищенні тиску в системі в 3-6 разів, в порівнянні з робочим, рукав зберігає
свою цілісність, герметичність.
Висновки.
1. Визначено, що при штатному режимі роботи і робочому тиску ВС
стабільно від'єднується від горловини термостатування РН створюваним
зусиллям в межах вимог технічного завдання.
2. Встановлено, що прискорене старіння матеріалу рукава істотно не
впливає на зусилля від'єднання від горловини.
3. Результати, проведених випробувань в нештатному режимі,
підтвердили високу міру надійності і безвідмовності рукавів, що відповідає
вимогам технічного завдання.
4. Встановлено, що при поданні випробувального тиску повітря
Рвигт.=1, 5- Рроб., відбувається збільшення діаметру рукавів за типом ХОІ на
5,4%% і рукавів за типом ГБ на 15,9 %%.
5. Встановлено, що зусилля дії до 5 кгс кришок горловини на рукави не
впливає на геометрію конструкції рукавів і їх працездатність зважаючи на
високу міцність гофрованої частини.
6. Встановлено, що рукави після випробувань на ресурс (250 циклів
монтажу - демонтажу на горловину термостатування РН) знаходяться в
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задовільному стані, зберігають цілісність і герметичність, що підтверджує
міцність матеріалу (гуми) і надійність конструкції.
7. Встановлено, що при випробувальному тиску рівному 0,12 МГІа
рукав зберігає цілісність, герметичність і спрацьовує як своєрідний
запобіжний клапан, не допускаючи подальшого підвищення тиску в системі.
8. Розроблена конструкція рукавів забезпечує необхідні зусилля
від'єднання від горловини РН і відповідає усім вимогам технічного завдання
Слюсар В.І., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ ЗОБРАЖЕНЬ НАДВИСОКОЇ ТА УЛЬТРАВИСОКОЇ
ЧІТКОСТІ З БОРТУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Застосування у складі бортової апаратури безпілотних літальних
апаратів (БПЛА) фото- і відеокамер надвисокої та ультрависокої чіткості,
здатних формувати зображення форматів 4К та 8К, на даний момент ще не
стандартизовано в НАТО (необхідно внести відповідні зміни до STANAG
4609 /AEDP-8 “NATO Digital Motion Imagery Format”). Однак де-факто такі
технічні рішення найближчим часом одержать широке поширення з
урахуванням зростаючих вимог до якості візуальної інформації, що
формується бортовими засобами БПЛА.
Ефективна передача зображень надвисокої чіткості на пункти
управління та іншим споживачам можлива лише на основі використання
високошвидкісних завадозахищених каналів зв'язку, технічна реалізація яких
базується на технологіях багатоелементних цифрових антенних решіток,
MІMO, сигналів COFDM і кодованої N-OFDM модуляції.
Підґрунтям для технічної реалізації таких радіоліній є забезпечення
можливості передачі надчіткого відео Ultra HD у цифровому телебаченні.
Зокрема, під час Міжнародної виставки споживчої електроніки Consumer
Electronіcs Show (CES2016), що відбулася у Лас- Вегасі у січні 2016 р., було
продемонстровано трансляцію в ефірі телебачення у форматі 4K з високим
динамічним діапазоном згідно із проектом американського стандарту ATSC3. У Європі завершення розробки аналогічного стандарту DVB-T3 планується
у 2018 р. Свій стандарт телебачення 3-го покоління проробляється також у
Китаї (Next DTMB). В Японії до початку Олімпіади 2020 р. передбачається
здійснити перехід до трансляції відеопотоків ультрависокої чіткості у форматі
8К на основі технології MІMO з поляризаційним кодуванням сигналів.
Зазначені технології стосуються фізичного рівня реалізації каналів
зв'язку. Висока швидкість передачі даних у них досягається
розпаралелюванням інформаційних потоків. Тому важливим завданням є
врахування у процесі обробки зображень можливостей і специфіки
функціонування подальших каналів передачі даних. При цьому необхідно
забезпечити:
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можливість повторної передачі зображення або його фрагментів у
випадку їх викривлення при проходженні каналами зв'язку;
врахування структури інформаційного кадру відповідно до прийнятого
протоколу передачі даних.
Цілком очевидно, що для розпаралелювання інформаційного потоку
перед передачею лінією зв'язку зображення доцільно розбити на фрагменти,
трансфер яких здійснювався б незалежно, по окремих каналах передачі або їх
групі.
Аналіз можливих підходів до такого розбиття зображень дозволяє
виділити два основні варіанти: з фіксованою або адаптивною схемою
фрагментації зображень.
Як наочні приклади реалізації обох підходів доцільно розглянути
методи представлення зображень, що використовуються в електронних
бібліотеках оцифрованих манускриптів.
Так, метод з фіксованою схемою фрагментації відсканованих зображень
сторінок рукописів застосовується у Королівській бібліотеці Бельгії
(м. Брюссель). В основі його лежить трирівнева градація розрізнювальної
здатності сканувального обладнання, задіяного для формування зображень,
що дозволяє створювати зображення у низькому, середньому й
максимальному розрізненні. В якості прикладу слід навести манускрипт XІІ
століття Ms. 5325-27 R, у якому, зокрема, представлені поеми Вергілія Маро
(70 - 90 рр. до н.е.) “Георгіка” та “Енеїда”. Електронна копія цього
манускрипту може бути завантажена для перегляду за адресою
http://uurl.kbr.be/1449091. При цьому максимальний розмір окремого
фрагменту фотознімку незалежно від рівня розрізнювальної здатності
становить 768х768 пікселів або 589824 байт, якщо піксель представлено
байтом. Стосовно БПЛА розмір аналогічних фрагментів доцільно задати с
урахуванням структури інформаційних блоків конкретного протоколу
передачі даних. У зазначеному методі Королівської бібліотеки Бельгії
використано кілька фіксованих схем розбивки вихідного зображення на
кластери для передачі каналами зв'язку.
При масштабуванні даного підходу для БПЛА блоки максимального
розміру доцільно передавати каналами з мінімальною розрахунковою
помилкою передачі, зокрема, розташованими по центру смуги пропускання
або з мінімальним рівнем завад. Канали, що розташовані на периферії
відведеного діапазону частот, мають більш низьку завадостійкість, тому ними
доцільно передавати фрагменти зображень зменшеного розміру. У випадку
використання алгоритмів стиску зображень при фіксованому форматі
фрагменту кількість інформації, необхідної для передачі каналами зв'язку,
буде
різною,
що
змушує
застосовувати
гнучкий
менеджмент
каналорозподілу.
Інший підхід полягає у використанні адаптивного принципу
формування фрагментів зображення при їхньому трансфері. Цей метод
використаний для дистанційної роботи з відсканованими манускриптами в
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електронній бібліотеці Ватикану (Bіblіoteca Apostolіca Vatіcana). Конкретний
приклад реалізації адаптивного методу можливо розглянути у випадку
рукопису так званого Ватиканського Вергилія (~400 р. н.е.,
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225 ). При цьому можливо гнучко
задавати координати початку блока зображення у рядку та стовпці відносно
початкової сцени кадру, розмір блока по горизонталі та вертикалі,
розрізнювальну здатність. Все це дозволяє фокусувати зображення, що
передається, на любому фрагменті початкової сцени.
В цілому для роботи з БПЛА доцільно застосовувати комбінацію
методів фіксованої та адаптивної фрагментації зображень, обираючи
конкретний варіант залежно від місії та ситуації, що складається в ефірі.
Слюсар В.І., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ ПРОТОКОЛІВ
ПЕРЕДАЧІ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ

Подальший розвиток засобів автоматизації збору та передачі
радіолокаційної інформації неможливий без удосконалення протоколів
передачі даних. Додатковий поштовх для таких змін надає поява
багатофункціональних РЛС, здатних окрім вирішення традиційних завдань
повітряної розвідки одночасно здійснювати інформаційне забезпечення
артилерійських
систем
контрбатарейної
боротьби.
Приміром,
багатофункціональний радар Giraffe 4A (Швеція) в S-діапазоні частот (2 – 8
ГГц) забезпечує одночасне вирішення завдань виявлення аеродинамічних та
балістичних повітряних цілей, контрбатарейної боротьби (Weapon Location),
C-RAM (ураження ракет, артилерійських боєприпасів та мін у повітрі) та CUAV (боротьби з БПЛА). Реалізація цієї РЛС на базі плоскої цифрової
антенної решітки (ЦАР) з двовимірним багатопроменевим цифровим
діаграмоутворенням за азимутом та кутом місця дозволяє здійснити
розрахунок точок падіння боєприпасів та позицій артилерії на дальностях до
80 км, а також одночасно супроводжувати траєкторії 5 мін у залпі, визначати
кінцеві точки їхньої балістичної траєкторії та місцезнаходження 5 мінометів в
одному позиційному районі. Таке досягнення дозволяє вивести на новий
рівень вирішення завдань C-RAM шляхом знищення не одного боєприпасу,
випущеного з одинокої позиції, як було раніше, а множини боєприпасів у
залпі.
З огляду на потребу видачі цілевказання від таких РЛС не тільки
засобам протиповітряної оборони (ППО), а й артилерії сухопутних військ,
виникає потреба
в уніфікації протоколів передачі даних на пункти
управління. Без цього багатофункціональні РЛС необхідно буде оснащувати
не тільки інтерфейсами для передачі даних засобам ППО, а й підключати до
каналів тактичної системи С2, що створює проблеми електромагнітної
сумісності й ускладнює апаратуру РЛС.
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Якщо вести мову про стандарти НАТО, то в інтересах видачі
цілевказання від багатофункціональних РЛС ППО артилерійським засобам
контрбатарейної боротьби потребує перегляду та внесення відповідних змін
STANAG 4312 “Взаємосумісність систем розвідки, командування та
управління нижнього рівня ППО наземного базування” (Interoperability of
low-level ground-based air defence surveillance, command and control systems).
Як відомо , в основі цього стандарту лежить застосування інтерфейсу LLAPI
(Low Level Air Picture Interface), який порівняно з протоколом ASTERIX
дозволяє досягти більш високого рівня функціональної інтеграції засобів
ППО.
Однак реалізація взаємосумісності ППО на рівні LLAPI для більшості
країн НАТО вже стала пройденим етапом. Наразі актуальним є перехід до
протоколу JREAP-C (Joint Range Extension Application Protocol, Appendix С)
(STANAG 2619/ATP-86), в якому, можливо, вже передбачено видачу
цілевказання по наземних цілях, оскільки його фізичною основою є Link-16.
Така невпевненість у можливостях JREAP-C обумовлена тим, що STANAG
2619 є закритим стандартом для країн-партнерів.
В той же час зазначений STANAG 4312 – це відкритий інструмент для
досягнення взаємосумісності, зокрема, на основі інтерфейсу LLAPI. Тому
STANAG 4312 лишається корисним для використання у міжнародних
операціях та одним з засобів формування системи систем C4I з залученням
різнотипних засобів.
З урахуванням потреби ефективної боротьби з БПЛА потребує
подальших робіт розширення STANAG 4677 (Connected Soldier) для реалізації
можливості видачі цілевказання зенітним стрілкам піхотних підрозділів по
БПЛА, а також максимального залучення інформації з сенсорів різних родів
сухопутних військ, за межами штатних підрозділів ППО, з метою
комплексного ураження LSS-об’єктів (Low, Small, Slow – низьковисотні,
малорозмірні та малорухомі цілі).
За ініціативи української сторони питаннями відповідної адаптації
STANAG 4677 у взаємодії з експертами Міжвидової групи розвитку
спроможностей ППО наземного базування (JCG GBAD) буде займатися група
з питань управління, зв’язку, комп’ютеризації та розвідки і системної
архітектури (C4I and Architecture Group, C4I&A) Групи НАТО з розвитку
спроможностей систем військовослужбовця у пішому порядку (LCG DSS) (п.4
рішення засідання JCG GBAD AC/225(GBAD)DS(2016)0001).
Таким чином, для забезпечення конкурентоздатності вітчизняних
розробок озброєння та військової техніки (ОВТ) за напрямом ППО та
досягнення їх взаємосумісності з автоматизованими системами командування
та управління країн НАТО на період до 2020 р. доцільно розпочати підготовчі
роботи щодо освоєння стандарту передачі даних Link-16, який застосовується в
якості фізичної основи інтерфейсу JREAP-C для забезпечення передачі даних
цілевказання засобам ППО через мережеві з’єднання на основі TCP/IP або
UDP/IP протоколів.
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Через закритий характер стандарту STANAG 2619/ATP-86(A) Ed.1
“NATO GBAD Operations using JREAP-C and Link 16”, який знаходиться на
стадії розробки, на даному етапі у вітчизняних засобах ППО для цілевказання
доцільно використовувати інтерфейс LLAPI (Low Level Air Picture Interface),
описаний у STANAG 4312 Ed.2. Однак для реалізації функцій
контрбатарейної боротьби слід докласти зусиль на рівні відповідних
експертів щодо розробки нової редакції цього стандарту, яка передбачала б
можливість цілевказання і по наземних цілях.
В перспективі потрібно буде вирішувати проблему створення шлюзів
між протоколами STANAG 4312 та JREAP–C й розширеною версією
STANAG 4677. Це дозволить закласти підґрунтя для створення справжньої
системи систем ОВТ на полі бою для ефективного вирішення завдань ППО та
контрбатарейної боротьби.
Слюсар В.І., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
КОМБІНОВАНА ПРОТИПОВІТРЯНА ОБОРОНА ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАСОБІВ
ВИЯВЛЕННЯ ТА УРАЖЕННЯ УСІХ ВИДІВ І РОДІВ ВІЙСЬК

Потреба в ефективному виявленні та ураженні безпілотних літальних
апаратів БПЛА й інших низьковисотних, малорозмірних та малорухомих
цілей (Low, Small, Slow, LSS) спонукає до створення комбінованої системи
систем протиповітряної оборони (ППО) з використанням для прикриття від
ударів засобів повітряного нападу не тільки озброєння і військової техніки
(ОВТ) штатних підрозділів ППО, а й засобів виявлення та ураження усіх
видів і родів військ, задіяних в конкретній операції, у тому числі стрілецької
зброї, вогневих засобів танків, БМП, БТР та ін.
Нажаль, упродовж останніх років питанням організації такої комбінованої
ППО приділялось недостатньо уваги. Війська (сили) комплексно не
відпрацьовували питання ураження повітряних цілей усіма наявними засобами,
відповідні навчальні заклади та об’єкти навчальної матеріально-технічної бази
скорочувалися. Разом з тим, сучасні безпекові виклики та тенденції ведення
збройної боротьби змушують визнати такі підходи хибними й потребують
вжиття відповідних заходів, тим більше, що розвиток телекомунікаційних
технологій створює необхідне підґрунтя для ефективного вирішення
відповідних технічних проблем.
Максимальне залучення інформації від сенсорів різних родів військ
Сухопутних військ за межами штатних підрозділів ППО з метою
комплексного ураження LSS-об’єктів має бути досягнуте через підключення
до єдиної інформаційної мережі усіх сенсорів, що не входять до складу
засобів ППО, у тому числі – прицілів бойових машин, засобів виявлення та
спостереження розвідувальних машин, снайперських прицілів/прицілів
стрілецької зброї, біноклів тощо. Такий підхід відповідає духу концепції
поєднаних сил і дозволить підвищити ефективність боротьби з БПЛА
угруповань військ.
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З ініціативи української сторони, відповідна робота з формування
доктринальних аспектів та стандартизації розпочата й у Міжвидовій групі
розвитку спроможностей ППО наземного базування (JCG GBAD) Конференції
національних директорів з озброєння (CNAD) НАТО. Ідея залучення солдат до
ураження LSS-цілей отримала у експертів НАТО назву “Feedback LSS to
Soldier” (зворотній зв'язок LSS – солдат), сенсори, що не входять до засобів
ППО, іменуються як “Non GBAD Sensors”, а комбінована ППО з залученням
засобів виявлення та ураження усіх видів і родів військ – “All Arms Air Defence
(AAAD)”.
Наразі важливою проблемою є необхідність розробки вимог до
захищеного протоколу передачі даних від будь-яких (за належністю та
задіяними фізичними принципами) сенсорів до засобів ураження усіх видів і
родів військ, що мають функціонувати у єдиній інтегрованій мережі
комбінованої ППО. У віддаленій перспективі кожен засіб ураження, що
потенційно може бути задіяний для боротьби з LSS-цілями, має бути
підключений до мережі цілевказання, єдиної для всіх видів і родів військ. Для
цього необхідно створити відповідну систему систем стандартів та сформувати
на її основі реалістичну концепцію взаємодії різнотипних пунктів управління.
Крім того, для зменшення втрат бронетехніки від ракетноартилерійських ударів та мінних обстрілів, а також боротьби з LSS
пропонується реалізувати у кожній бронемашині, оснащеній гарматами
калібру 30-35 мм, режим C-RAM з можливістю вогневого ураження
боєприпасів та мін під час їхнього руху по траєкторії. З цією метою в
гарматах повинна бути введена функція програмування дистанційного
підриву багатофункціональних снарядів, у яких таймерний підрив може
вимикатися при уражені наземних цілей. Для наведення гармат може
застосовуватися власний або зовнішній радар.
Окрім вирішення технічних проблем інтеграції різних сил і засобів,
проблема організації ефективної комбінованої ППО в сучасних умовах має
спиратись, перш за все, на відповідну доктрину або інший керівний документ
щодо організації комбінованої ППО із застосуванням ОВТ усіх видів
збройних сил. Цей документ має регламентувати види зброї (системи), що
будуть використовуватися в інтересах комбінованої ППО (наприклад, до
виконання завдань ППО можуть залучатися усі види зброї, за винятком
артилерії тощо). У згаданому керівному документі необхідно також
врегулювати питання прикриття від звичайних засобів повітряного нападу та
протидії БПЛА і дистанційно пілотованим авіаційним системам (RPAS)
(наприклад, стосовно RPAS немає вимог щодо їх візуальної ідентифікації).
Також необхідно визначити типи потенційних повітряних цілей для
комбінованої ППО (наприклад, ті, що мають невелику швидкість або
малорозмірні дистанційно пілотовані авіаційні системи), хто і як приймає
рішення на відкриття вогню на ураження (приміром, тільки в порядку
самооборони, або лише після візуальної ідентифікації).
Досить важливим є започаткування систематичного проведення навчань
з комбінованої ППО із застосуванням засобів виявлення та ураження інших
256

12-13 жовтня 2016 року

"Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил"

видів і родів військ. Між іншого, необхідно визначити хто нестиме
відповідальність за проведення бойової підготовки сил комбінованої ППО
(наприклад, безпосередньо командир військової частини чи визначена
тренувальна група), яким чином проводяться відповідні навчання (наприклад,
один раз на рік з проведенням бойових стрільб по імітаційним цілям тощо).
Цілком очевидно, що створенню комбінованої ППО сприятиме
міжнародна кооперація та можливість врахування відповідного досвіду інших
країн (у т.ч. щодо керівних документів з організації та ведення ППО,
проблем/обмежень тощо). Тому участь у роботі Міжвидової групи розвитку
спроможностей ППО наземного базування (JCG GBAD) слід розглядати як один
з важливих інструментів міжнародної співпраці у цій сфері.
Смоляков А.В.
НИИ ПФМ ХАИ

Сушко В.Г.
ЧП "Геосканес"
К КОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ В УКРАИНЕ
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ОПЕРАТИВНОТАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В силу ситуации в зоне АТО, в настоящее время в Украине активно
ведутся работы по созданию и применению БпЛА и БпАК Поля боя. В
основном волонтёрскими организациями и за их собственные средства.
В ближайшее время Министерство обороны Украины (совместно с
Генштабом) должно уточнить и утвердить ТТЗ на БпЛА и БпАК Поля боя и
объявить открытый конкурс (тендер) на разработку и поставку БпЛА и БпАК
Поля боя с возможным финансированием из средств Государственного
бюджета Украины.
К тому же, по программе военной помощи Foreign Military Sales,
Министерство обороны США должна в ближайшее время поставить в
Украину БпАК RQ-11B "Raven Analog" на общую сумму 12 млн. долл. США,
которые также можно отнести к БпАК Поля боя на базе Мини-БпЛА.
Головной организацией в Украине по созданию БпЛА и БпАК
Тактического назначения является в настоящее время ГП "Антонов"
государственного концерна "Укроборонпром". Уже в течение некоторого
времени ГП "Антонов" выполняет НИОКР в данном направлении за счёт
собственных оборотных средств (тема "Горлиця"). БпЛА по теме "Горлиця"
будет относится к классу Средних БпЛА.
ГП "Антонов" уже имеет утверждённое ТТЗ и надеется на включение
темы "Горлиця" в Государственный оборонный заказ Украины для получения
госбюджетного финансирования.
Над созданием БпЛА и БпАК Оперативно-тактического назначения
в Украине в настоящее время предметно не работает ни одна организация !
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В силу актуальности данной проблемы, Министерство обороны и
Генштаб Украины разрабатывают некоторые планы по модернизации,
продлению ресурсов и сроков хранения комплексов ВР-3 на базе БпЛА
Ту-143 "Рейс" и комплексов ВР-2 на базе БпЛА Ту-141 "Стриж". Но эта
работа довольно затратная и не имеет перспектив. Эти комплексы и БпЛА
уже давно физически и морально устарели, громоздки и легко уязвимы для
современных средств ПВО противника.
Наиболее известным в настоящее время беспилотным авиационным
комплексом Оперативно-тактического назначения Среднего класса для
решения задач разведки, наблюдения и целеуказания является БпАК на базе
БпЛА RQ-1L "Predator" и его модификаций. Создание такого типа комплекса
и БпЛА началось в США ещё в середине 80-х годов. Стоимость всей
разработки этого комплекса оценивается в сумму 2,38 млрд. долл. США по
данным за 2011-й год.
И-за довольно больших своих размеров (размах крыла почти 15 м)
БпЛА RQ-1L "Predator" вынужден совершать свои полёты на высотах 6 000
… 7 000 м, чтобы быть малозаметным для средств ПВО. В силу чего он имеет
дорогостоящую целевую нагрузку в виде ГОЭС с мощной тяжёлой оптикой и
высокой точностью стабилизации оптической линии визирования для
решения задач разведки, наблюдения и целеуказания.
Да, БпЛА RQ-1L "Predator" эффективно применялся и применяется до
сих пор в операциях в Ираке и Афганистане (а сейчас и в Сирии), где
погодные условия позволяют выполнять полёты БпЛА на таких высотах и
уже отсутствует активная ПВО противника.
Но в операциях НАТО в бывшей Югославии гораздо более
эффективными оказались более малые и скоростные БпЛА Среднего класса,
в частности БпЛА CL-289 (совместной разработки Канады, Германии и
Франции), которые выполняли свои полёты в радиусе до 170 км на предельно
малых высотах с огибанием сложного рельефа местности и получением
данных разведки в виде аэрофотоснимков высокого разрешения (в
автономном режиме и без использования каких-либо каналов радиосвязи)!
Современный уровень развития техники и электроники, опыт и научнопрактический задел некоторых предприятий Украины (НИИ ПФМ ХАИ,
ООО "НТЦ беспилотной авиации", ЧП "Геосканес" и других), позволяет
создать БпАК "Альбатрос-К" Оперативно-тактического назначения для
решения задач мониторинга, разведки и целеуказания в зоне театра военных
действий на базе Малого БпЛА (со взлётной массой до 25-ти кг).
Данной кооперацией предприятий Украины обоснованы оперативнотактические возможности такого комплекса, определены структура и состав
БпАК и предложен проект плана создания БпАК.
БпАК "Альбатрос-К" на начальном этапе обеспечивает решение
следующих задач:
1) мониторинг и разведка в пространстве до 20-ти км вглубь территории
противника вдоль линии разграничения в зоне АТО;
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2) мониторинг и разведка в пространстве до 50-ти км вглубь территории
противника вдоль границы Украины с Россией;
3) мониторинг и разведка во всём пространстве зоны АТО;
4) мониторинг и дешифрирование минных полей в зоне АТО.
БпЛА "Альбатрос" имеет радиус действия более 300 км,
продолжительность полёта более 12 часов и дальность полёта более 1000 км.
Сухаревський О. І., д.т.н., професор, Василець В. А., д.т.н., с.н.с.,
Залевський Г. С., к.т.н., с.н.с., Сургай М. В.
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ПОМІТНОСТІ БОЄПРИПАСУ
РАКЕТНОЇ СИСТЕМИ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ "ГРАД" У РІЗНИХ ДІАПАЗОНАХ
ДОВЖИН ХВИЛЬ

Досвід проведення антитерористичної операції на сході України,
локальних війн і збройних конфліктів останніх десятиліть свідчить про
необхідність проведення досліджень щодо підвищення ефективності
радіолокаційних станцій (РЛС) контрбатарейної боротьби (КББ). До
першочергових завдань слід віднести: збільшення зони видимості РЛС;
підвищення точності вимірювання координат при супроводженні (що у свою
чергу призведе до підвищення точності визначення координат місць падіння
боєприпасів і розташування вогневих засобів противника); збільшення числа
каналів
супроводження
боєприпасів;
підвищення
скритності
та
завадозахищеності.
Одним із чинників, що ускладнює радіолокаційне виявлення боєприпасів
артилерії, мінометів і ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), є мала
ефективна поверхня розсіювання (ЕПР) зазначених об'єктів локації. Низька
ЕПР зумовлена тим, що боєприпаси, що розглядаються, являють собою
радіолокаційні об'єкти порівняно невеликих електричних розмірів стосовно до
відомих РЛС КББ, які використовують зондувальні сигнали у полосі частот,
відповідній верхній частині дециметрового і сантиметровому діапазонам
довжин хвиль. Особливо зазначене стосується випадку зондування у
напрямках, близьких до осі боєприпасу. У свою чергу низька амплітуда
відбитого радіолокаційного сигналу призводить до зменшення дальності їх
виявлення, зменшення точності вимірювання координат боєприпасів при
супроводженні.
У зв'язку з цим на етапі створення ефективної вітчизняної РЛС КББ
практично важливим є визначення:
полоси частот зондувальних сигналів, якій відповідають максимальні
значення ЕПР типових боєприпасів артилерії, мінометів і РСЗВ;
виду, поляризації, просторових і часово-частотних параметрів
зондувальних сигналів, які забезпечать високі показники якості
функціонування РЛС КББ.
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Для цього доцільно використовувати методи математичного
моделювання, які не потребують суттєвих фінансових і матеріальних витрат на
відміну від натурних експериментів. Зокрема такі електродинамічні методи
розробляються у Харківському національному університеті Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба.
Для досліджень характеристик вторинного випромінювання (ХВВ)
радіолокаційних об'єктів у різних діапазонах довжин хвиль розроблено:
а) асимптотичний
високочастотний
метод
розрахунку
ХВВ
радіолокаційних об'єктів великих електричних розмірів;
б) метод, заснований на розв'язанні інтегрального рівняння магнітного
поля для розрахунку ХВВ радіолокаційних об'єктів малих і резонансних
розмірів.
Методи дозволяють отримувати ХВВ радіолокаційних об'єктів при
заданих поляризації, просторових і часово-частотних параметрах
зондувального сигналу, як при суміщеному, так і при рознесеному прийомі.
Діаметр боєприпасів змінюється від 8 до 24 см, а довжина від 0,3 до
7,6м. Для отримання результатів моделювання з високою точністю у
сантиметровому діапазоні для великих боєприпасів може бути застосованим
1-й метод. Оскільки переважна кількість боєприпасів у метровому і
дециметровому діапазонах являють об'єкти резонансних розмірів, то у цьому
випадку доцільно використовувати другий метод.
У доповіді демонструються результати розрахунку ЕПР 122міліметрового осколково-фугасного реактивного снаряду 9М22 РСЗВ "Град"
у метровому, дециметровому і сантиметровому діапазонах довжин хвиль.
Результати порівняння свідчать про те, що ЕПР зазначеного снаряду приймає
значно більші значення у метровому і у нижній частині дециметрового
діапазону у порівнянні із сантиметровим діапазоном.
У подальшому планується провести аналогічні дослідження для інших
боєприпасів різної форми і електричних розмірів. Різні електричні розміри
боєприпасів можуть призвести до необхідності використовувати комбінації з
декількох зондувальних сигналів. Узагальнення отриманих даних дозволить
обґрунтувати пропозиції щодо частотних інтервалів, яким повинні
відповідати їх спектри. Разом із цим необхідно враховувати, що збільшення
довжини зондувальної хвилі РЛС КББ має обмеження, оскільки зумовлює
збільшення розмірів антенної системи, що у свою чергу призведе до
погіршення мобільності РЛС, що розглядається.
Розроблені
методи
математичного
моделювання
дозволяють
отримувати інші практично важливі дані, необхідні при створенні алгоритмів
обробки сигналів, відбитих різними боєприпасами. Дані, які будуть отримані
за допомогою розроблених математичних моделей, дозволять оцінити
потенційні можливості радіолокаційного методу зондування боєприпасів,
проаналізувати ефективність різних конструктивних рішень, конкретизувати
технічні вимоги до перспективної РЛС КББ для Збройних Сил України.
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Удєлов О.Б., Кириченко Т.В.
ТОВ «АВТОР»
СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ В АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПОВІТРЯНІХ СИЛ УКРАЇНИ

17 березня 1992 року згідно з директивою начальника Головного штабу
Збройних Сил України були створені Військово-Повітряні Сили України на
базі радянської техніки. На той момент ВПСУ мали у своєму складі майже
2800 літальних апаратів різного класу і призначення. На сьогоднішній день у
ВПСУ залишилось лише кілька сотень літальних апаратів.
Через вичерпаність ресурсів авіатехніки та перспективу інтеграції в
європейські та північноатлантичні структури безпеки виникає необхідність
створення або закупівлі нових українських літаків, вертольотів, або
модернізації існуючих моделей авіатехніки ще радянської розробки та
виробництва.
Будь-який з варіантів щодо закупівлі літаків принципово нових типів
потребуватиме значної перебудови як експлуатаційної, так і ремонтнообслуговуючої інфраструктури країни (починаючи з обладнання аеродромів,
закінчуючи сервісним обслуговуванням нових літаків). Виникає необхідність
внесення суттєвих змін у програми та зміст підготовки і навчання льотнопідйомного та технічного складу авіаційних частин, підрозділів, а також
військово-навчальних закладів. Це колосальні витрати, які в нинішній
ситуації для країни неможливі.
У той же час більшість існуючих моделей авіатехніки, за умови
модернізації, можуть експлуатуватися ще десятки років. Українські
спеціалісти авіаремонтної сфери вже створили низку оновлених і
модернізованих літаків, таких як: Су-25М1, Су-25УБМ1, МіГ-29МУ1 і Л39М1.
Однією з найважливіших авіаційних систем є система зв'язку, яка
повинна забезпечувати надійний і захищений зв'язок з повітряними судами і
протистояти сучасним системам РЕР і РЕБ. На жаль, система зв'язку в
існуючому парку авіатехніки безнадійно застаріла, а замінити її на сучасні
системи імпортного виробництва практично неможливо. У зв'язку з цим
стоїть гостра потреба модернізації системи зв'язку, яка може бути реалізована
різними підходами і, відповідно, різною глибиною модернізації. Перший
підхід полягає у створенні довгострокових формувань науково-інноваційного
та проектно-виробничого середовища для розробки комплексу (сімейств)
сучасних засобів зв’язку Військово-Повітряних Сили України. На базі таких
формувань, інститутів та заводів, здійснити розробку та серійне виробництво
нових засобів вітчизняного виробництва, які б працювали у відповідності з
сучасними стандартами НАТО.
Другий підхід полягає у створенні додаткових засобів, що можуть
покращити деякі параметри зв’язку або доповнити нові можливості,
наприклад: забезпечити криптографічний захист радіозв’язку, організувати
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захищений канал передачі даних, надасть можливість використання більш
сучасних гарнітур та шоломів пілота і т. д.
Прикладом реалізації другого підходу є роботи, що проводяться в
ініціативному порядку компанією «АВТОР». Були розроблені макети
додаткових пристроїв, які підключаються між гарнітурою або захисним
шоломом пілота та бортовою радіостанцією, та відповідна частина на
наземній станції у керівника польотів. Ці пристрої забезпечили
криптографічний захист радіозв'язку і поліпшили якість та чіткість мовлення.
Були проведені успішні льотні випробування цих пристроїв на транспортних
літаках. В даний час очікується проведення повноцінних льотних
випробувань на бойових літаках.
На сьогодні серед пріоритетних завдань та цілей Збройних Сил України
є відновлення бойової спроможності військової авіації та нарощування рівня
її боєздатності. Тому, щоб у вітчизняної бойової авіації було майбутнє,
питання її технічного оснащення має постійно належати до переліку
пріоритетних, не тільки у відповідних військових структурах, але й на
державному рівні, підняти рівень ефективності захисту повітряного простору
на новий, якісний щабель.
Удод A.M., д.т.н., Євчик B.C., Скоков О.І.
Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний
інститут еластомерних матеріалів і виробів»

Потапов О.М., Сімбіркіна A.M.
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»
СТВОРЕННЯ ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО
ТЕПЛОЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ КОРПУСІВ РАКЕТНИХ
МАРШОВИХ ДВИГУНІВ

Системи твердопаливної ракетної техніки, що стоять на озброєнні
багатьох країн, досить складні у виготовленні і експлуатації. Такі системи
мають у своєму складі ракетні двигуни. (РД), що складаються з корпусу,
переднього і соплового днищ, наповнених зарядами з сумішевих твердих
палив, міцно скріплених з корпусом двигуна за допомогою захиснокріпільних шарів (ЗКШ).
Внутрішня поверхня корпусу і соплового блоку, що контактує з
продуктами згорання твердого палива, має бути захищена теплозахисним
покриттям.
Найважливішим чинником, що забезпечує вказані вимоги, еластомерні
матеріали, які використовуються для створення внутрішнього теплозахисного
покриття (ВТЗГТ) корпусу маршового РД.
Метою робіт було:
1. Розробка оптимального рецептурного складу гуми як матеріалу
ВТЗП, визначення її фізико-механічних характеристик
2. Відпрацювання технології виготовлення і каландрування гуми.
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З урахуванням досвіду підприємства по розробці гум з аналогічними
властивостями була створена гума під умовним позначенням ] 001 яка лягла в
основу розробки ВТЗП. Каучуковою основою гуми є синтетичний
етиленпропіленовий каучук.
В якості аналога етиленпропіленового каучуку (СКЗПТ) російського
виробництва може повною мірою відповідати каучук типу Бпігаї італійського
виробництва, каучуки - КЯ ЕР 24 (фірма "Дже-Ас-Ар", Японія), ЕРБМ 5465
(фірма "Полисар-Байєр"). Комплекс пружноміцностних властивостей
озоностіикість 1 теплостійкість гум на основі цих каучуків кращі, ніж у гум
що містять каучуки СКЗПТ.
Усі розроблені модифікації дослідної гуми 1001 за фізико-механічними
показниками відповідають вимогам ТЗ.
Технологія отримання каландрованого полотна з гумової суміші 1001
відпрацьовувалася на 5-валковому каландрі 5-200-600Л ТОСТ 11993-71.
В процесі відпрацювання технології каландрування встановлено, що
збільшення температури валків від 50°С до 85°С і збільшення швидкості
каландрування в межах від 3 до 5 м/хв. дозволило отримати рівне, без пухирів
і тріщин, полотно, придатне для подальших технологічних операцій
виготовлення (розкроювання, складання виробу по елементах) ВТЗП. За
результатами робіт випущені технічні умови на каландровану гуму 1001
Таким чином можна зробити висновок про те, що:
1. Розроблена гума з шифром 1001 повністю відповідає вимогам ТЗ.
2. Відпрацьована технологія виготовлення каландрованого полотна з
гумової суміші 1001, випущені технічні умови на каландровану гуму.
3. Створена гума 1001 може бути використана як один з основних
матеріалів при виготовленні ВТЗП маршового РД.
Федоров С. І.
Заступник головного конструктора ДП "АНТОНОВ"
ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНА АВІАТЕХНІКА “АНТОНОВ”
ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ДП «АНТОНОВ» – найбільший в Україні розробник та виробник
авіатехніки. Підприємство має потужну науково-дослідну та виробничу базу
для створення та модернізації військової та цивільної авіатехніки. За 70 років
існування підприємства створено більше 100 типів та модифікацій літаків, що
були побудовані в кількості більше 22 000 одиниць. Це малі, середні, важкі та
надважкі літаки, пасажирські, вантажні та спеціалізовані літаки. Головна
спеціалізація ДП «АНТОНОВ» – військово-транспортні, вантажні, спеціальні
та регіональні пасажирські літаки.
Роботи в інтересах Збройних Сил України належать до
найпріорітетніших завдань ДП "АНТОНОВ". Підприємство працює над
наступними програмами з цього напрямку: модернізації та підтримки літаків
Державної авіації України, модернізації літака Ан-70 в частині
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імпортозаміщення систем та агрегатів РФ, створення штабного літака Ан-148201ЕА, санітарного літака Ан-148-201ЕМ, літака морського патрулювання
Ан-148-301МП, створення тактичного БпАК, створення легкого військовотранспортного варіанта літака Ан-132.
ДП "АНТОНОВ" є єдиним у світі розробником, що може
запропонувати
замовнику
лінійку
транспортної
авіатехніки
вантажопідйомністю від 1,5 т до 250 т. Більшість із вантажних літаків "Ан"
здатні виконувати військово-транспортні завдання.
Так, найбільший у світі серійний вантажний літак Ан-124-100 вже 10
років активно
задіяний у програмі RUSLAN SALIS з транспортних
перевезень в інтересах НАТО. Сьогодні на Ан-124 планується проведення
заходів з глибокої модернізації і заміни російського обладнання. Це,
насамперед, стосується БРЕО і систем літака, а також силової установки.
Середній широкофюзеляжний військово-транспортний літак КЗП
Ан-70, який має унікальні транспортні і льотно-технічні характеристики
завершив Державні випробування і був прийнятий на озброєння Повітряних
Сил Збройних Сил України. Але його серійне складання гальмується тим, що
значна частина комплексів, агрегатів і складових частин літака було
розроблено та виготовлено в Росії і в сучасних умовах потребує заміни.
Імпортозаміщення та створення сучасної виробничої кооперації із новими
партнерами є складним, коштовним, але необхідним кроком для організації
серійного виробництва. Літак Ан-70 – технічний об'єкт великої ступені
складності і може вироблятися лише у рамках військово-технічної кооперації
із закордонними розробниками. Така кооперація сьогодні є світовою
тенденцією, насамперед з економічної точки зору.
Одним з найскладніших агрегатів, потрібних для організації серійного
виробництва Ан-70 є гвинто-вентиляторна силова установка, повна
локалізація виробництва якої в Україні потребує впровадження великих
фінансових і технологічних ресурсів.
Як альтернативний варіант розвитку програми Ан-70, ДП "АНТОНОВ"
розглядає військово-транспортний літак КЗП Ан-188, який створюється на
базі Ан-70, але відрізняється від нього заміною силової установки на сучасні
двоконтурні турбореактивні двигуни західного виробництва. Літак Ан-188
також буде мати унікальні технічні характеристики, перевершуючи за
більшістю показників європейський аналог – літак А400М. Він може бути
запропонованим як для потреб Збройних Сил України так і для експортних
постачань.
Військово-транспортний варіант середнього вантажного літака Ан-178
розроблюється за замовленням МО України. Ан-178 відноситься до
розмірності літаків Ан-12 і С-160 "Трансол". Сьогодні основне завдання таких
ВТЛ – матеріально-технічне забезпечення військ, парашутне десантування
вантажів на платформах або невеликих підрозділів військ, транспортування
поранених і перевезення легкої техніки, доставка обладнання і двигунів (у т.ч.
авіаційних). Такі літаки найчастіше застосовуються для доставки вантажів на
стандартних піддонах і у контейнерах, що визначає їх оптимальні поперечні
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габарити та розміри. Використання для рішення таких завдань більш важких
літаків таких як Іл-76, Ан-70, А400М і навіть середніх літаків С-130J і КС-390
економічно не виправдано.
Унікальна особливість Ан-178 – можливість перевезення всіх існуючих
у світі типів пакетуємих вантажів (у контейнерах і на піддонах), включаючи
великовантажні контейнери 1С (морський контейнер) з поперечними
габаритами 2,44х2,44 м, що робить його незамінним транспортним засобом
для логістичної підтримки збройних сил.
На базі Ан-178 розглядається розробка цілого спектра варіантів і
модифікацій за спеціальними вимогами Замовників.
Легкий транспортний літак Ан-132 пропонується для заміни застарілих
літаків Ан-32 і Ан-26 і призначений для перевезення особового складу,
легкого озброєння і військової техніки, десантування вантажів та особового
складу. Вантажопідйомність літака – 9,2 т.
Сьогодні Ан-132 розробляється як комерційний продукт, але може бути
запропонований і для потреб Збройних Сил України. У кооперації за
програмою літака Ан-132 беруть участь Саудівська Аравія, США, Канада і
країни ЄС.
Цісарж В.В., к.т.н., Вознюк А.І.
ДП НДІ РС «Квант-Радіолокація»
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ПОБУДОВІ
НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Оборонно-промисловий комплекс України на сьогоднішній день
вирішує ряд актуальних та важливих задач, що пов’язані зі створенням нових
та модернізацією існуючих систем озброєння та військової техніки. Особлива
увага приділяється стабілізаторам озброєння, антенним постам, оптикоелектронним модулям, навігаційним системам тощо.
Завдяки інтенсивному розвитку мікроелектроніки та мікропроцесорної
техніки на сьогоднішній день існує широкий вибір сучасних цифрових
пристроїв: гіроскопічних вимірювачів, оптичних лазерних датчиків,
мікроконтролерів, підсилювачів потужності, двигунів тощо. Використання
таких пристроїв для побудови нових систем та модернізації існуючих
дозволяє значно скоротити масо-габаритні розміри систем, підвищити
надійність роботи, водночас зберігаючи показники точності та швидкодії
систем.
Одним з найперспективніших напрямів є використання вимірювальних
пристроїв, побудованих за технологіями мікроелектромеханічних систем,
зокрема, застосування пристроїв типу AHRS. До складу таких пристроїв
входять три акселерометри, три магнітометри та три датчика кутової
швидкості. В поєднанні з останніми дослідженнями в області алгоритмів та
математичних моделей, що використовуються при проектуванні та створенні
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навігаційних систем, це дозволяє забезпечити видачу приладом повної
інформації про положення об’єкта в просторі.
Показана можливість створення навігаційної системи для наземного
рухомого об’єкту з використанням приладу типу AHRS в якості
вимірювального модуля. Показані основні переваги використання приладів,
виготовлених за MEMS технологіями, а також перспективи їх подальшого
використання при проектуванні та розробці навігаційних систем, систем
стабілізації та наведення тощо.
Шкнай О.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ЩОДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ
ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ НА КОМАНДНОМУ ПУНКТІ УГРУПОВАННЯ
ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ

З метою підвищення якості прийняття рішення командиром
угруповання ППО щодо розподілу зусиль підлеглих засобів пропонується у
перспективних комплексах засобів автоматизації (КЗА) КП зрбр (зрп)
реалізувати адаптивний алгоритм розпізнавання типів носіїв та елементів ВТЗ
із канальною обробкою радіолокаційної та оптичної інформації.
Суть запропонованого алгоритму полягає у тому що, окрім реалізованої
у РЛС обробки радіолокаційної інформації, у КЗА проводиться паралельна
машинна обробка отриманих характеристик сигналів від засобів
радіолокаційної та оптико-електронної розвідки. На підставі отриманих по
радіолокаційному та оптичному каналах результатів складаються та
аналізуються: радіолокаційний та відео профілі (образи) та відповідні
гістограми розподілу амплітуд та фаз сигналів, що відповідають елементам та
носіям ВТЗ. Результатами проведеного аналізу є попереднє визначення типу
повітряного об’єкту для кожного каналу окремо та їх ідентифікація. Надалі
здійснюється порівняння ідентифікованих у каналах типів повітряних
об’єктів та їх ототожнення. У разі доказу тотожності ідентифікованих у
каналах типів повітряних об’єктів проводиться розпізнавання образів. У
іншому випадку проводиться комбінаторний аналіз по кожному типу образу у
радіолокаційному та оптичному каналах за допомогою зміни вагових
коефіцієнтів, відповідно до еталонних значень радіолокаційних та оптичних
векторів образів, що визначають тип носія або елемента ВТЗ. Після
визначення типу повітряного об’єкта інформація по ньому видається на
індикаторну частину КЗА угруповання ППО та на подальшу обробку у
загальному алгоритмі управління КЗА для прийняття управлінського рішення
щодо подальших дій сил та засобів ППО відносно нього.
Реалізація запропонованого алгоритму у перспективних КЗА КП зрбр
(зрп) дозволить підвищити достовірність розпізнавання повітряних цілей та
обґрунтованість рішень, що приймаються командиром угруповання ППО.
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Твердохлібов В.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ В УМОВАХ
СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Досвід ведення локальних війн та збройних конфліктів останніх
десятиліть підтвердив пріоритетне значення радіоелектронної боротьби (РЕБ)
в інтересах дезорганізації управління військами противника, його системи
протиповітряної оборони, систем зв’язку та управління зброєю, створення
сприятливих умов для успішного ведення бойових дій при мінімальних
власних втратах. При цьому збільшення ефективності ведення РЕБ
досягається як при тісному поєднанні застосування сил та засобів вогневого
ураження та РЕБ, так і при поєднанні цих дій із заходами психологічного,
інформаційного та інших видів впливу на особовий та керівний склад військ
противника в різних ланках управління на фоні адекватних політичних,
дипломатичних та економічних акцій на міждержавному рівні.
Радіоелектронна боротьба як один із основних видів бойового
(оперативного) забезпечення набуває все вагомішого значення і на сьогодні
розглядається як специфічна форма збройної боротьби. При цьому існує
тенденція розвитку РЕБ, яка полягає в переході від застосування поодиноких
радіоелектронних до масованих радіоелектронно-вогневих впливів, тобто в
переході до ведення операції РЕБ.
Оскільки зараз РЕБ стає одним із визначальних факторів досягнення
успіху в операціях (бойових діях) різної інтенсивності, це, в свою чергу,
суттєво підвищує вимоги до діяльності командувачів (командирів) та штабів,
начальників родів військ та спеціальних військ усіх рівнів щодо якісної
організації та чіткого керівництва виконанням заходів з РЕБ та веденням РЕБ
в цілому. Виконання цих вимог неможливо без широкого впровадження
перспективних інформаційних технологій, які виходять на одне з перших
місць в забезпеченні бойових дій військ в сучасних умовах, тим самим,
обумовлюючи необхідність проведення комплексної автоматизації
управління підрозділами та засобами 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
радіоелектронних засобів (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 інформаційно-аналітичних систем (ІАС)
забезпечення радіоелектронного захисту своїх РЕЗ та радіоелектронного
подавлення (РЕП) РЕЗ противника.
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Такі ІАС повинні забезпечувати посадові особи, які здійснюють
управління РЕБ на усіх ланках управління, відомостями о своїх РЕЗ
спеціальних та загальних користувачів і підтримку прийняття рішень під час
планування і ведення заходів з їх радіоелектронного захисту, а також
подавлення РЕЗ протидіючого угруповання військ у реальному масштабі
часу.
До складу ІАС забезпечення ведення РЕБ повинні входити:
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 таких ІАС 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 ІАС
забезпечення ведення РЕБ, що значно підвищить рівень радіоелектронного
захисту своїх РЕЗ від навмисних та ненавмисних перешкод та ефективність
бойового використання засобів РЕП протидіючих РЕЗ.
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Артабаєв Ю.З.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛЬНИХ
НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ

На сьогодні глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС або
англійською GNSS) стали невід’ємною частиною життя населення всього
світу. Вони розроблені розвиненими країнами: ГНСС NAVSTAR (яку всі
знають як GPS) створили США, ГЛОНАСС – Росія, Galileo – країни Європи, в
Китаї ГНСС Beidou розгорнута в регіональному варіанті і покриває в
основному територію Китаю. Україна не може стояти осторонь цих процесів і
також активно використовує ресурси ГНСС, проте наявні в теперішній час в
Україні засоби навігації морально та фізично застаріли та не задовольняють
потребам споживачів. Особливо це стало відчутним під час
антитерористичної операції на сході країни. Це обумовлено тим, що російські
засоби РЕБ активно та успішно подавляють сигнали ГНСС.
Тому актуальним на сьогодні постає питання щодо реалізації
навігаційного забезпечення цивільних та військових споживачів України.
Навігаційне забезпечення в Україні базується на використанні глобальних
навігаційних полів, які створюються ГНСС GPS та ГЛОНАСС. Але
використання цих навігаційних систем не є безпечною для України, яка не
має власної супутникової радіонавігаційної системи. Відповідно, політику
використання ГНСС GPS та ГЛОНАСС контролюють держави-власники:
США та Росія.
В останні час користувачі ГНСС стикаються з двома основними
загрозами:
перешкоди, глушіння (англійською Jamming),
зловмисне спотворювання, підміна (англійською Spoofing).
Перешкоди, глушіння (Jamming) сигналу ГНСС – це навмисна
трансмісія шуму радіоперешкод, що блокує навігаційні послуги, маскуючи
сигнал ГНСС. Протягом останніх десяти років спостерігається стрімке
зростання таких атак.
Невеликий і недорогий пристрій перешкод може порушити звичайний
сигнал ГНСС в достатньо обмеженому просторі. Більш потужні пристрої
можуть заглушити сигнали в безпосередній близькості до критично важливих
об’єктів.
Зловмисне спотворювання, підміна (Spoofing) сигналу ГНСС – це
передача фальшивого сигналу ГНСС, схожого на сигнали, які передає
супутник, що призводить до обчислення хибного місцеположення.
Користувач отримує неправильну інформацію, наприклад, неправильні
координати або час. Метод Spoofing-а вимагає добрих навичок і коштовного
обладнання, проте в останні роки він також стає серйозною загрозою.
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Організація безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЕ) повідомила
про випадки GPS-Jamming-а, направлені проти безпілотних летальних
апаратів її Спеціальної місії по спостереженню в зоні проведення
антитерористичної операції в Україні.
Навігаційні системи зразків озброєння та військової техніки, які
входять до складу Збройних сил України, мають доступ та використовують
сигнали ГНСС лише цивільного призначення, що є більш вразливими до
зазначених Jamming- та Spoofing- загроз.
З цього випливає, що для навігаційного забезпечення Збройних сил
України потрібно створювати комплексовані системи навігації та орієнтації
на базі декількох, різних за типом навігаційних систем (одометричних,
інерціальних навігаційних та радіонавігаційних систем), але жодна з
існуючих поки що не може бути базовою.
На сьогодні підприємства вітчизняного військово-промислового
комплексу України ведуть розробки із створення альтернативних систем
навігації. Деякі з них вже проводять випробування тестових зразків.
Барсуков В.З., д.х.н., професор, Сеник І.В.
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), м. Київ;

Сторонський Ю.Б., к.т.н., Мовчан О.М.
Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр»

Лєсков П.В., Галайчук В.В.
ТОВ «Thermal Vision Technologies», м. Київ.
КОМПОЗИТНІ ПОЛІМЕРНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Розроблені композитні полімерні покриття, які здатні ефективно
екранувати внутрішнє електромагнітне випромінювання (ЕМВ) від
електронного обладнання та захищати його від зовнішнього впливу ЕМВ в
широкому діапазоні частот і вирішувати таким чином актуальні проблеми
електромагнітної сумісності електронної апаратури (наприклад тепловізорів,
оптичних прицілів, приладів радіаційного контролю та ін.).
Захисне покриття розроблено у вигляді вуглецево-полімерної фарби,
яка наноситься на внутрішню поверхню полімерних корпусів електронного
обладнання у вигляді захисного шару (електропровідного або ізольованого)
товщиною 100-150 мкм і забезпечує одночасно ефективну адгезію до
матеріалу
корпусу
та
суттєве
екранування
електромагнітного
випромінювання в необхідних діапазонах частот.
Зокрема, перший тип графіт-вуглецевого композитного покриття, яке
використовує виявлений КНУТД синергетичний ефект екранування між
дрібнодисперсним графітом і графітизованою сажею, було випробувано в
діапазоні частот від 400 МГц до 30 ГГц і застосовано при виготовлені
тепловізійних прицілів TSA-7, TSA-11, TSA-9 (рис. 1), бінокулярів TGX-3,
TGX-8 виробництва ТОВ «Thermal Vision Technologies» в загальній кількості
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більш ніж 400 шт. Це дозволило вирішити проблему електромагнітної
сумісності тепловізорів з працюючою радіостанцією та іншим електронним
обладнанням. При цьому забезпечується достатнє екранування в заданому
частотному діапазоні, висока адгезія покриття, не змінюються конфігурація
обладнання та габаритні показники.
Другий тип композитного захисного покриття з добавками перехідних
металів було нанесено на складові частини приладу для радіаційної розвідки
типу SVG3 (МКС-УМ) виробництва НВПП «Спаринг-Віст Центр» (рис. 2) і
порівняно з найближчим закордонним аналогом захисним покриттям #842
MG Chemicals (Burlington, Ontario, Canada) на основі мікрочастинок частинок
срібла.

Рис. 1. Тепловізор Archer TSA-9 з
нанесеним на внутрішню поверхню
захисним покриттям;
http://tvt-thermal.com/ua/

Рис. 2. Прилад для радіаційної розвідки
типу SVG3 (МКС-УМ) з внутрішнім
покриттям; http://sparing-vist-centr.businessguide.com.ua/

Результати порівняльних випробувань приладів, які виконано в
державному підприємстві «Укрметртестстандарт», дозволили зробити
наступні висновки:
1)
Розроблене захисне покриття забезпечує ефективне внутрішнє
екранування електромагнітного випромінювання у відповідності до вимог
стандарту MIL- STD 461F Міноборони США в широкому діапазоні частот від
30 мГц до 1 гГц;
2)
Розроблене захисне покриття не поступається канадському
еталонному зразку на основі частинок срібла в усьому дослідженому
діапазоні частот, маючи при цьому значно нижчу собівартість і спрощену
технологію нанесення;
3)
Захисне покриття забезпечує надійну адгезію до матеріалу
корпусних деталей.
Розроблені покриття можуть знайти застосування в іншій спеціальній
електронній апаратурі для вирішення проблем електромагнітної сумісності та
помітності, захисту інформації, захисту військового персоналу та побутових
приміщень від ЕМВ в дослідженому діапазоні частот від 30 мГц до 30 гГц. В
разі необхідності, цей діапазон може бути розширений або змінений з
відповідною модифікацією складу композитного покриття.
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Башкиров О.М., к.т.н., доцент
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ШЛЯХИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ВПЛИВУ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
КОМПЛЕКСИ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Новим явищем військового протиборства держав стало інформаційне
протистояння, сутність якого полягає у зосередженні головних зусиль
збройної боротьби не на фізичному знищенні конкретних одиниць зброї, а на
руйнуванні інформаційних ресурсів противника та його збройних сил,
руйнуванні або спотворенні системи управління ними, каналів обміну
інформації, навігації і наведення, застосуванні механізмів впливу на
індивідуальну і суспільну свідомість. З розвитком і широким впровадженням
нових інноваційних технологій інформаційна складова в стратегії
забезпечення національної безпеки внаслідок організації широкого
міжнародного інформаційного обміну виходить на перший план. Визначення
шляхів впливу засобів інформаційного протиборства на автоматизовані та
інформаційні системи (АІС) ЗС України на сьогодні є недослідженим і
потребує проведення додаткового науково-технічного аналізу.
В доповіді розкриваються шляхи інформаційно-технічного впливу на
АІС взагалі та спеціалізовані комплекси засобів автоматизації (КЗА) ЗС
України, зокрема. Відмітимо, що інформаційно-технічний вплив може
відбуватися із застосуванням будь-яких засобів інформаційної зброї, як
технічних, так й логіко-процедурних і навіть суто інформаційних, тобто
засобів нематеріального характеру, наприклад, за допомогою дезінформації.
Будемо мати за первинну мету вивести комплекс з ладу або порушити
його функціонування в ході взаємодії з іншим КЗА. На початку відмітимо, що
первинними є дві можливості впливу: безпосередній вплив на технічні засоби
людиною, що знаходиться поруч з ними, безпосередньо на самому комплексі,
а також віддалений вплив за допомогою іншого комплексу.
Серед
найбільш
розповсюджених
випадків
порушення
функціонування спеціалізованих КЗА є контактні несправності. Зокрема з
метою прискорення швидкості обміну між АРМ і ЕОМ та спрощення
взаємодії робочих місць та обчислювальних засобів шини обміну між ними
роблять багатопроводовими, а обмін з конкретним АРМ регулюється
індивідуальними сигналами керування. Це робить можливим спотворення
інформації всіх робочих місць комплексу навмисним виведенням з ладу
обладнання (використанням завідомо несправних блоків) лише одного АРМ.
Пошук таких несправностей займає багато часу, тому що незважаючи на
розуміння факту несправності ідентифікувати конкретне АРМ неможливо аж
до його цілковитого від’єднання від електричних сполучень з ЕОМ.
Зауважимо, що для здійснення інформаційного впливу можна
використовувати активні засоби: пульти вводу та АРМ, з яких можливий ввід
даних в ЕОМ комплексу. Проте формат і зміст команд вводу, перелік
дозволених команд кожного місця або пульта заздалегідь визначений, а
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спроби ввести з АРМ помилкові або невірні команди передбачені, тому
закінчуються відмовою комплексу в обробленні таких команд та
повідомленням оператора у помилці. Всі дії операторі АРМ документуються
в автоматичному режимі на паперову стрічку, тому спроби здійснити
несанкціоновані дії безумовно вкажуть на винуватця. Комплекси
обмінюються між собою заздалегідь визначеними повідомленнями
стандартного змісту в автоматичному режимі і введення будь-якої сторонньої
або неприпустимої інформації на перший погляд є неможливим.
Таким чином, в цілому складається враження, що негативний вплив на
спеціалізовані комплекси практично неможливий. Проте виявляється, що
втручання в роботу комплексу можливе не тільки з використанням суто
“активних” засобів, але й таких, що є начебто пасивними і не призначеними
для вводу даних до ЕОМ, як апаратура документування або засоби перевірки
справності обладнання (функціонального контролю).
Наприклад, до складу системи передачі даних бойових КЗА входять
вбудовані засоби функціонального контролю. Під час автономної перевірки ці
засоби генерують тестові послідовності та перевіряють правільність
проходження даних через тракти обміну. Їх застосування під час реальної
бойової роботи призводить до накладання на реальні дані і сигнали керування
роботою прийомо-передатчиків імітованих даних, що призводить до
спотворення інформації та сбоїв обчислювальних засобів.
З іншого боку, технічна універсальність АРМ (швидке оперативне
настроювання призначення місця) без проведення процедур аутентифікації
надає можливість дії одній особі бойової обслуги проводити на будь-якому
місці введення до ЕОМ хибної інформації, модифікувати дані, знищувати їх
від імені іншої особи.
Або інший приклад – для документування інформації у
низькошвидкісних каналах використовується телеграфний апарат, що фіксує
дані на телеграфну стрічку. Проте він же дозволяє в режимі реперфорації
(відтворення вже задокументуваних даних) видати в комплекс заздалегідь
підготовлені дані навіть про неіснуючу обстановку.
Особлива мова повинна йти про алгоритмічне забезпечення реальних
комплексів. Знання принципів побудови та функціонування бойових
комплексів дозволяє проводити дії, що можуть заважати діяльності бойової
обслуги або порушити роботу ЕОМ комплексу. Реальні випадки зупинки
ЕОМ свідчать про те, що вони можуть бути реалізовані навмисно.
Таким чином, вже сьогодні можна вести мову про особливий вид
бойових дій: про інформаційно-диверсійну операцію та інформаційнотехнічну диверсію. Ретельний аналіз принципів побудови та функціонування
спеціалізованих КЗА ЗС України показує, що проведення інформаційнотехнічної диверсії проти них цілком ймовірне.
Додаткового дослідження потребує розробка тактико-технічних вимог
до компактних засобів інформаційно-технічного впливу на спеціалізовані
КЗА ЗС України, а також захисту від негативного втручання в їх роботу.
274

12-13 жовтня 2016 року

"Перспективи розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ"

Березовський А.І., Колос О.І.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД ТА ОЦІНКА ЇХ
ПРОБИВНОЇ ДІЇ

Тези присвячені аналізу існуючих фортифікаційних споруд та оцінки їх
пробивної дії різними засобами ураження.
Фортифікаційні споруди поділяються на стаціонарні та тимчасові, такі
що швидко розгортаються. Стаціонарні використовуються при створені як
правило опорних пунктів та блокпостів. В сучасних умовах при веденні
бойових дій (гібридні війни, локальні конфлікти, проведення
антитерористичних
операцій)
виникла
потреба
у
створені
швидкорозгортаємих та високо надійних фортифікаційних споруд.
Проведений аналіз показує що до таких споруд можна віднести габіонні
конструкції. Вони мають вирішальну перевагу перед традиційними
будівельними конструкціями (залізобетонні блоки, мішки з піском, кам'яні
брили та інш.) – будівництво споруд з них відбувається значно швидше. У
відмінності від мішків з піском, габіонні конструкції відповідного типорозміру забезпечують більш надійний захист (витримують постріл з ручного
протитанкового гранатомету) і значно скорочують час на побудову захисних
споруджень. Можливість швидкого і надійного з'єднання окремих секцій
дозволяє будувати конструкції споруд практично любої довжини і висоти.
Враховуючи досвід проведення антитерористичної операції на сході
України виробники зазначеної продукції пропонують широкий спектр зі
створення габіонних конструкцій. В основі конструктивних рішень
використовуються сучасні матеріали та форми силових конструкцій. У
зв’язку з цим виникає потреба у проведенні оцінки пробивної дії засобів
ураження конструкцій габіонного типу. В тезах наведено метод з оцінки
пробивної дії засобів ураження габіонних конструкцій з використанням теорії
кінцевої балістики.
При проведенні теоретичних досліджень було враховано залежність від
властивостей матеріалу перешкоди, швидкості, калібру, маси і форми, а також
від його здатності зберігати форму і стійкість при здійсненні руху в
середовищі яке пробивається. Також враховувалось маса боєприпасу,
геометричний коефіцієнт форми боєприпасу, характеристики міцності і
в’язкості матеріалу перешкоди, швидкості боєприпасу перед перешкодою,
швидкості боєприпасу за перешкодою.
Результати розрахунків показали, що найбільш ефективним захистом є
габіонні конструкції заповнені сипучими та кам’яними породами. Таким
чином запропонований метод розрахунку забезпечує можливість отримання
об’єктивних оцінок пробивання габіонних конструкцій різних типових
розмірів.
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Бичков А.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ДВОЕЛЕМЕНТНИЙ РАДІОІНТЕРФЕРОМЕТР СТАНЦІЇ
ЦИФРОВОГО ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЯК КОНТУР
АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СИГНАЛАМИ

У доповіді представлено опис антенної системи станції цифрового
тропосферного зв’язку (СЦТЗ) у виді двоелементного радіоінтерферометра
(РІ) як контуру адаптивного управління тропосферними сигналами.
Станції цифрового тропосферного зв'язку характеризуються високою
інформативністю, і тому до них висуваються вимоги із забезпечення високої
інформаційної надійності при їх функціонуванні за цільовим призначенням. В
свою чергу, їх інформаційна надійність залежить від флуктуацій сигналу, що
приймається, який зазнав впливу тропосфери за рахунок змін характеристик
тропосфери. Так як тропосферний сигнал на виході радіолінії має випадковий
характер, то для виділення цього сигналу у СЦТЗ застосовуються різні
методи та пристрої адаптивного управління цим сигналом.
Аналіз методів адаптивного управління сигналами у СЦТЗ показує, що
вони потребують удосконалення. Це обумовлюється визначенням
розбіжностей між амплітудами тропосферних сигналів, що становлять 20 30 дБ по еквівалентних втратах коефіцієнтів підсилення антен та 30 – 40 дБ
по енергетичних запасах рівнів прийманих сигналів.
Одним із способів адаптивного управління тропосферними сигналами
запропоновано застосування двоелементного РІ СЦТЗ як контуру
адаптивного управління сигналами, який здійснює контроль і управління
сигналів в контурі адаптації «Тропосфера-Антена». При цьому запропоновано
багатопроменевість тропосфери у адаптивній радіолінії представляти у виді
чотириполюсників, що складається з m Г-полюсників, тобто «вихід
передавача – опромінювач антени РІ – антена РІ – тропосфера – антена РІ –
опромінювач антени РІ – вхід приймача». Такий підхід математично можна
представити та описати за допомогою теорії лінійних електричних ланцюгів,
тобто законами Кірхгофа. Це дозволяє отримувати контроль тропосферних
сигналів в радіолінії. Контур адаптивного управління параметрами
двоелементного РІ (коефіцієнтами підсилення антен та його втрати) з
контролем параметрів тропосфери (∆VБЗ,МЗ), використовуючи оператори
прогнозу та спеціальний адаптивний сигнальний процесор, що забезпечує
інформаційну надійність радіолінії 0,9999, тобто 10 -7 BER бітової помилки,
для умовних інтервалів зв’язку 135 км, 150 км, 185 км при наявності в
тропосферному каналі зв’язку швидких та повільних завмирань сигналів.
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Богучарський В.В., к.т.н., с.н.с.,
Федоров П.М., к.т.н., с.н.с., Гамалій Н.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
АКУСТИЧНА ЗБРОЯ. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Акустична зброя – це засоби ураження противника енергією акустичних
хвиль. Акустичними хвилями прийнято називати поширювані в середовищі
механічні пружні коливання його матеріальних частинок. Акустичні
коливання в частотному діапазоні від 16 Гц до 20 кГц, які можуть
сприйматися органами слуху людини, називають звуковими. Нечутні вухом
людини низькочастотні коливання середовища з частотою, меншою 16 Гц,
відносяться до інфразвуку, а високочастотні коливання (понад 20 кГц), мають
назву ультразвуку.
Можливі два варіанти виконання потенційних зразків акустичної зброї:
або як одноразових боєприпасів, що доставляються безпосередньо в
район розташування об'єктів ураження;
або у вигляді генераторів акустичного випромінювання багаторазового
використання, розташованих на значній відстані від об'єктів, що уражаються.
В першому варіанті акустичний боєприпас після доставки в район цілі
формує короткий акустичний імпульс (ударну хвилю). Для формування
такого імпульсу можливо використовувати як традиційний вибух вибухової
речовини, так і нетрадиційні поки що фізичні процеси: різку короткочасну
зміну фазового стану речовини, іскровий розряд, взагалі будь-яке
вибухоподібне явище.
Акустичний ефект у вигляді вибухової хвилі є одним з уражальних
факторів традиційних боєприпасів на основі вибухових речовин (ракет,
снарядів, мін, бомб). Однак навряд чи доречно на цій підставі вважати ці
боєприпаси і зразки зброї, що доставляють їх до цілі, акустичною зброєю.
Нетрадиційні боєприпаси акустичної дії, в яких використовувалися б способи
утворення акустичного імпульсу (ударної хвилі), відмінні від вибуху
звичайної вибухової речовини, поки що знаходяться лише на стадії
концептуальних напрацювань.
Для створення сильних акустичних хвиль в потенційних зразках
акустичної зброї багаторазового використання можливо використовувати
гучномовці з рупорами і потужними підсилювачами чи решітки
п'єзоелектричних перетворювачів. Високі рівні більш легко досягаються
сиренами і свистками, що створюють окремі тони перемінної частоти і
приводяться в дію, наприклад, двигунами внутрішнього згорання.
Існують фундаментальні труднощі і на шляху створення акустичної
зброї у вигляді генераторів спрямованого акустичного випромінювання. На
низьких частотах, в інфразвуковому діапазоні, через велику довжину хвилі
характерне неспрямоване, сферичне поширення акустичних хвиль, а
ефективність випромінювачів вкрай низька. На більш високих, звукових,
частотах, де спрямоване випромінювання можливе, нелінійні процеси можуть
спотворювати звукові хвилі до ударної, пилкоподібної форми з надзвичайно
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високими втратами поширення при високому звуковому тиску, необхідному
для помітного впливу на людей. Коливанням ультразвукового діапазону
притаманне дуже сильне поглинання. Крім того, оскільки частота
ультразвукових коливань досить велика, вони мають незначну проникну
здатність. Тому ефективність ультразвукової зброї порівняно зі звуковою і
особливо інфразвуковою фахівці оцінюють невисоко.
Доцільно продовжувати дослідження шляхів підвищення дальності
ураження людей за допомогою генераторів звукових хвиль. Такі генератори
повинні забезпечувати створення в районі цілі на дальності понад 500 м
акустичних полів звукового діапазону інтенсивністю 160–180 дБ та мати
вибіркову дію (високу спрямованість випромінювання), щоб не уражати
власний особовий склад.
Борисенко М.В., д.т.н., с.н.с., Герасимов С.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім.Івана Кожедуба

Голенковська Т.І.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ

У доповіді показано, що з ускладненням авіаційної техніки державної
авіації для визначення її технічного стану з метою недопущення аварій і
поломок необхідно застосовувати автоматизовані системи контролю та
діагностування (АСКД). Тенденції розвитку авіаційної техніки дозволяють
відокремити три основних галузі застосування АСКД у системах технічного
обслуговування авіаційної техніки (гелікоптерів, літаків):
– для контролю недемонтованого обладнання у процесі передполітної
або перед стартової підготовки за допомогою бортових вбудованих АСКД;
– для контролю як недемонтованого, так й демонтованого дефектного
обладнання у процесі виконання різного виду технічного обслуговування та
ремонту у майстернях або аеропортах, який здійснюється за допомогою
наземних комплексних (універсальних) АСКД;
– для контролю технічного стану окремих блоків або модулів на
ремонтних підприємствах чи на заводах-розробниках.
Наведено, що відповідно до галузей застосування АСКД можливо
розділити на наземні та бортові. Розглянуті особливості наземних і бортових
АСКД.
Наземні АСКД призначені, як правило, для вирішення різних задач
контролю технічного стану авіаційної техніки при проведенні перед
польотної підготовки та технічного обслуговування. Їх пропонується
розробляти на основі застосування обчислювальної техніки та набору
програм для здійснення різних видів контролю параметрів авіаційної техніки.
ЕОМ керує процесом вимірювання параметрів, оцінює їх результати,
порівнює їх з встановленими допусками, а потім у потрібному вигляді друкує
ці результати на папері з вказівкою, який обсяг регулювання або ремонту
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потрібно виконувати. Такий тип АСКД дає можливість значно скоротити час,
який потрібно витратити на перевірку авіаційної техніки.
Бортові АСКД пропонується створювати за декількома напрямками.
Перший з цих напрямків пов’язаний з розробкою бортових
комплексних АСКД для важких багатомісних літаків, до складу екіпажу яких
входить бортовий інженер. Особливістю такої системи є наявність комплексів
контролю силового, радіоелектронного, енергетичного, механічного та
іншого обладнання, яка може працювати в двох режимах: автоматичному (з
безперервним контролем і необхідним інформуванням) та вибірковому
ручному контролі (або діагностичному).
Другий напрямок пов'язаний зі створенням комплексних АСКД для
одномісних або двомісних військових літаків, гелікоптерів і непілотованого
озброєння. У подібних АСКД вимірювання параметрів, що контролюються,
порівняння їх значень з допустимими границями та винесення висновку про
працездатність здійснюється за допомогою спеціальних схем порівняння, які
вбудовуються безпосередньо в апаратуру підсистем, що контролюються.
Граничні значення параметрів, що вимірюються, "закладаються" у
вимірювальні схеми під час їх проектування та виготовлення. Роль
обчислювальної техніки у подібних системах контролю зводиться до
опитування у відповідній послідовності вбудованих схем контролю, що
надають її результати оцінки працездатності, які отримані. За умов наявності
відмови (несправності) видається на спеціальне табло світловий сигнал
попередження.
Крім контролю під час польоту, бортові АСКД можуть працювати
також у складі наземних систем технічного обслуговування авіаційної
техніки. Такі АСКД в основному застосовуються на етапі передполітної
підготовки, а також у процесі проведення інших видів підготовки та
виконання профілактичних робіт.
Показано, що бортові та наземні АСКД призначені для вирішення
основних задач:
– контрою працездатності демонтованого обладнання авіаційної літаків;
– пошуку місць відмов (несправностей) з точністю до змінної
складальної одиниці;
– вимірювального та допускового контролю параметрів у процесі
проведення регулювання;
– виконання самоконтролю.
Водяних А.А., Кривов’яз А.Т.
Державне підприємство «Оризон-Навігація»
РОЗРОБКА І ВИРОБНИЦТВО ВІТЧИЗНЯНОЇ
АПАРАТУРИ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ

Досвід фахівців державного підприємства «Оризон-Навигация» - більш
35 років розробки, виробництва і впровадження в експлуатацію апаратури
споживачів
супутникових
навігаційних
систем
(АС
СНС)
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GPS/GLONASS/SBAS різного призначення: для авіаційних, морських і
наземних споживачів, геодезичної зйомки, синхронізації зв'язку та ін.
Все обладнання, що випускається серійно, сертифіковане. Впроваджена
Система менеджменту якості та отриманий сертифікат відповідності
стандарту ISO 9001-2008.
Підприємство сертифіковане Державною авіаційною службою України
і як розробник і виробник авіаційного обладнання.
Розробка зразків апаратури військового призначення проводиться під
контролем Представництва Замовника.
На замовлення Збройних Сил України розроблена, впроваджена в
серійне виробництво та постачається для потреб Повітряних Сил апаратура
СН-3307 трьох модифікацій (Су-25, МіГ-29 і Су-27).
Для потреб Повітряних Сил ЗС України виконуються проекти зі
створення нових сучасних інформаційно-навігаційних комплексів - СН-4307,
СН-4327, СН-4308, СН-4309, СН-4315, СН-4327.
Підприємством також виробляється апаратура для цивільної авіації СН-4312 і БПСН-2.
Проходить випробування вітчизняна апаратура СН-4312У – для
військової транспортної авіації.
На підприємстві в ініціативному порядку розроблена апаратура СН4314 «Електронний пілотажний індикатор», яка призначена для заміни
існуючих електромеханічних індикаторів.
Розроблений блок перетворення цифрових каналів в аналогові (кодсельсин) (БПКС) для використання при модернізації літаків.
ДП «Оризон-Навігація» велику увагу приділяє апаратурі наземного
призначення. Це обладнання використовується підрозділами Сухопутних
військ, зокрема в ракетних військах і артилерії, а також у Повітряних Силах –
у військах протиповітряної оборони.
На підприємстві проведено цілий ряд ДКР, в межах яких створено та
поставлено на постачання ЗС України сучасні засоби навігаційноінформаційного забезпечення для наземних об’єктів, а саме комплект
навігаційної апаратури СН-3003М «Базальт», навігаційний комплекс
топогеодезичного та часового забезпечення СН-3210 «Базальт-К»,
геодезичний комплекс СН-4601 «Тонік-2», автоматизований комплекс
розвідки СН-4003 «Базальт-ЛПР».
Підприємством виконується контракт на поставку комплектів
апаратури супутникової навігації СН-3003М і СН-3210 з їх подальшим
встановленням на об’єкти. Монтаж вказаних виробів забезпечить покращення
бойових властивостей об’єктів за рахунок широкого застосування
електронної картографії і зменшення часу визначення своїх координат на
марші та вогневих позиціях.
Ці прилади, у об’єднанні зі штатними радіостанціями, можуть бути
використані в інформаційно-навігаційних системах військових підрозділів
тактичної ланки.
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В ініціативному порядку на підприємстві розроблені нові прилади
наземного призначення СН-4215, СН-3003МН, СН-4004, які на цей час
впроваджуються в експлуатацію.
На підприємстві серійно виготовляється апаратура СН-3101М
морського призначення.
В якості основних перспективних напрямків розвитку НАП СНС
розглядаються такі:
- подальший розвиток та створення нових типів НАС для роботи з
новими СНС;
- підвищення вимог до показників точності визначення;
- підвищення вимог до завадозахищеності НАС СНС;
- створення інтегрованих навігаційних систем;
- створення елементів систем керування тактичною ланкою;
- розробка та впровадження сучасних електронних обчислювальних
приладів із програмним забезпеченням для автоматизації спеціалізованих
розрахунків.
Всім зацікавленим установам запропоновано проведення спільних
досліджень з метою підвищення ефективності ОВТ за рахунок використанням
обладнання, яке розробляється та виготовляється в ДП «Оризон-Навігація».
Гайдін О.В., к.х.н.,
Иванець В.Г., к.т.н., Гончаренко С.Г., к.х.н.
НВО «Енергохім»

Ковалевський В.В.
НТЦ «АНТ»
ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ІМІТАТОРІВ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ НАВЧАННЯ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО ТА
БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ

Конвенція про заборону хімічної зброї вступила в силу у 1997 році і вже
за 15 років її учасниками стали 188 держав світу. До липня 2010 року в світі
було знищено 60% накопичених бойових отруйних речовин (ОР) але в наш
час залишок тільки оголошених запасів може досягати 10 тисяч тонн. Слід
врахувати, що в світі працюють, щонайменше, 20 хімічних підприємств, які
можуть бути переобладнані під виробництво бойових ОР. Крім того ряд
хімічних речовин, що використовуються в народному господарстві, були
отримані безпосередньо при розробці ОР або ж мають високу токсичність для
людини, що обумовлює ризик їх використання в ролі хімічної зброї масового
ураження терористичними організаціями. У зв'язку з цим, розробка нових
ефективних методів дегазації і детоксикації, а також засобів навчання військ
радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) залишається
актуальним напрямком розвитку науки і техніки.
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Імітатори ОР, що використовуються для навчання особового складу
військ РХБЗ мають відповідати двом головним умовам: подібність та
безпечність. Принцип подібності передбачає максимальну можливу схожість
діючих речовин імітаторів до діючих речовин бойових ОР. Зокрема ця вимога
включає схожість: атомарного складу, хімічної структури, фізіологічної дії на
організм людини та тварин, наявність індикаційного (аналітичного) ефекту
при роботі зі штатними приладами хімічної розвідки. Принцип безпечності
відповідно передбачає можливість безпечного навчання та роботи особового
складу з імітаторами бойових ОР та значного зниження ймовірності важких
наслідків для здоров'я людини при необережному поводженні з імітаторами
ОР за рахунок суттєво більш низької токсичності діючих речовин, що входять
до їх складу.
Для імітації отруйних речовин групи G-газів можна використовувати
сільськогосподарський препарат-інсектицид – фенітротіон (O,O-диметил-О(3-метил-4-нітрофеніл) тіофосфат). Це фосфорорганічна сполука, що за своєю
хімічним складом та структурою нагадує бойову отруйну речовину Зоман,
проте завдяки своїй будові ця сполука є малотоксичною для теплокровних.
Зокрема при пероральному введенні хімічно чистого фенітротіону білим
мишам ЛД50 = 715 мг/кг, а при введенні концентрату емульсії білим щурам
ЛД50 = 516 мг/кг. При одноразовому нанесенні 100 мг/кг на шкіру кролів
фенітротіон викликав поступове пригнічення активності холінестерази крові,
яке досягало максимуму через добу. Протягом 23 днів активність
відновлювалася. Мутагенної, канцерогенної, та ембріотоксичної дії речовина
не виявляє. За критерієм пероральної токсичності фенітротіон належить
середньо-токсичних сполук та віднесений до 3 класу небезпечності для
людини.
Для імітації отруйних речовин групи V-газів можна використовувати
сільськогосподарський препарат-інсектицид – фосфамід (О,О-диметил-S-(Nметилкарбамідо-метил) дитіофосфат). За своєю структурною формулою ця
речовина є близькою до фосфорілтіохолінів, речовин, що входять до групи Vгазів. Проте наявність атому сульфуру замість оксигену за подвійним
зв’язком з фосфором, а також відмінна будова групи –СН2–NR"2 обумовлює
суттєво більш низьку отруйність даної сполуки для теплокровних тварин та
людини у порівнянні з речовинами групи V-газів. Так у випадку VX при
нанесенні на шкіру та потраплянні у шлунково-кишковий тракт
ЛД50 = 0,1 мг/кг. Натомість при пероральному вживанні чистого фосфаміду
для мишей величина ЛД50 = 285 мг/кг, для щурів ЛД50 = 250-265 мг/кг. При
нашкірному нанесенні (у щурів) ЛД50 = 650 мг/кг. Саме тому фосфамід
віднесено до третього класу токсичності.
Запропоновані речовини реєструються штатними приладами хімічної
розвідки і за сукупністю властивостей можуть бути рекомендовані до
застосовування в ролі імітаторів нервово-паралітичних отруйних речовин для
навчання особового складу військ РХБЗ.
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Голуб В.А., д.т.н, професор, Телепа М.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Останніми 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
поглинати та відбивати світло.
Висока чуттєвість коефіцієнтів відбиття різнорідних об’єктів до частоти
і поляризації підсвіченого випромінювання виділяє гіперспектральний метод
серед інших методів вивчення поверхні Землі. Дані 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.
Новизна даного методу дозволяє отримати інформацію про склад
природних і антропогенних об’єктів, фіксування їх змін та полягає в:
− визначенні ряду характеристик об’єкта у великому числі вузьких
спектральних діапазонів;
− отриманні поверхневого розподілення спектральних характеристик
по площі об’єкту;
− 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;
− інтеграція відеоінформації традиційної апаратури спостереження з
інформаційно-вимірювальним
компонентом,
роль
якого
виконує
гіперспектральна апаратура.
Климович О.К., к.т.н., с.н.с.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В РАМКАХ
ЗАПРОПОНОВАНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ
МЕРЕЖІ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Найбільш висока ефективність функціонування телекомунікаційної
мережі військового призначення з великою кількістю комутаторів і
маршрутизаторів досягається при використанні адаптивних методів
маршрутизації, реалізація яких вимагає значних витрат тимчасових і
мережних ресурсів у порівнянні зі статичними методами.
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Адекватність моделі й вірогідність отриманих з її допомогою
результатів забезпечується використанням математичного апарата теорії
диференціальних і різницевих рівнянь, теорії систем і теорії оптимального
управління, обґрунтованим вибором критерію оптимальності й показників
ефективності, врахуванням значного числа обмежень, кожне з яких
обґрунтоване та має ясний фізичний зміст.
У зв'язку з відсутністю можливості реалізації аналітичних моделей
маршрутизації в існуючих телекомунікаційних мережах військового
призначення й одержання експериментальних даних, які підтверджують або
заперечують її коректність, розглянуто ряд основних факторів, по яких можна
судити про адекватність запропонованої моделі маршрутизації. Наведено
порівняльний аналіз різних стратегій маршрутизації на основі запропонованої
аналітичної моделі й моделі найкоротшого шляху. Для перевірки отриманих
результатів за допомогою імітаційного моделювання був поставлений
експеримент з метою оцінки ефективності використання різних стратегій
маршрутизації. У ході моделювання отримані основні статистичні
характеристики для методів статичного й динамічного розподілу пропускної
здатності. Отримані результати підтверджують висновки про безумовне
підвищення ефективності системи внаслідок застосування моделі
динамічного розподілу пропускної здатності з застосуванням прогнозування.
Ковбасюк О.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Сучасні тенденції розвитку формувань спеціального призначення в
провідних країнах світу обумовлені переосмисленням їх ролі й місця при
вирішенні завдань забезпечення національної безпеки. Успіх в застосуванні
таких сил залежить не тільки від їх підготовленості, а й від організації
управління ними. З збільшенням вимог до управління, в сучасних умовах
різко збільшилась і роль спеціального радіозв’язку, який є основним, а іноді й
єдиним засобом управління підрозділами сил спеціальних операцій .
В спадок військам спеціального призначення пострадянських країн
дістались засоби зв’язку виробництва Радянського союзу. На озброєнні
підрозділів спеціального призначення Радянської армії знаходилась велика
кількість різнотипних радіостанцій: загальновійськових, спецрадіозв’язку в
тому числі й цивільних з різними тактико-технічними характеристиками.
Розвідгрупи при виконанні завдань вимушені були брати з собою 3-4
радіостанції з різними режимами роботи та діапазонами частот. Відсутність
уніфікованих засобів електроживлення та тривалий час роботи груп
передбачало ще додатково 2-3 запасних комплекти акумуляторних батарей до
кожного типу радіостанцій, що значно зменшувало корисне навантаження
груп.
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Досвід воєнних конфліктів та антитерористичних операцій останніх
десятиліть значно вплинув на розвиток засобів зв’язку для підрозділів
спеціального призначення. Порівнюючи та аналізуючи засоби зв’язку
підрозділів сил спеціальних операцій різних поколінь та різних країн можна
прослідкувати в їх розвитку чітку тенденцію:
1. Перехід до самоорганізуючих широкосмугових адаптивних
радіомереж з стільниковою топологією, застосування нових видів модуляції
та мультиплексування каналів.
2. Інтеграція різнотипних телекомунікаційних засобів (супутникових,
радіо, позиціонування та інших) в єдину систему.
3. Застосування в складі радіостанцій апаратно-програмних засобів
криптографічного захисту інформації, технічного маскування мови.
4. Можливість зовнішнього підключення кишенькових персональних
комп’ютерів, ПЕОМ та інших периферійних пристроїв.
5. Використання спеціалізованого програмного забезпечення з
можливістю його оновлення.
6. Збільшення вбудованої пам’яті радіостанцій, використання її для
зберігання прийнятих/переданих повідомлень, файлів, бездротове клонування
налаштувань, легка зміна конфігурації радіостанції.
7. Зменшення часу роботи радіостанцій на передачу за рахунок
використання нових алгоритмів обробки голосової, відео інформації, даних.
8. Перехід від аналогових засобів спецрадіозв’язку до цифрових.
9. Збільшення ємності акумуляторних батарей, застосування
енергозберігаючих технологій.
10. Зменшення масо-габаритних показників, перехід до портативних
засобів спецрадіозв’язку.
11. Перехід від використання великої кількості радіостанцій з різними
режимами роботи до використання 1-2 багатодіапазонних уніфікованих
радіостанцій з спільними режимами роботи.
Розглянувши тенденції розвитку ми бачимо, що сучасні
телекомунікаційні засоби для сил спеціальних операцій представляють собою
портативні, цифрові, мультимедійні, інформаційні комплекси, здатні
забезпечити потреби всіх ланок управління аудіо, відео інформацією, даними
в режимі реального часу. До засобів зв’язку сил спеціальних операцій
висуваються більш жорсткі вимоги ніж до засобів зв'язку звичайних збройних
сил, особливо з питань забезпечення скритності та автономності роботи.
Більшість можливостей і характеристик засобів зв’язку для підрозділів
спеціальних операцій є унікальними.
Разом з тим, не зважаючи на застосування передових технологій, на
даний час навіть засоби спецрадіозв’язку провідних країн світу не можуть
задовольнити повний спектр потреб сил спеціальних операцій.
Перспективними для подальшої роботи та вивчення залишаються
питання:
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1. Підвищення скритності радіозв’язку, збереження в таємниці факту
передачі інформації.
2. Використання
найновіших
комерційних
телекомунікаційних
технологій в інтересах сил спеціальних операцій.
3. Визначення мінімальних вимог до зображень високої роздільної
здатності та відеокомунікацій, необхідних для задоволення потреб бою.
4. Мінімізація часу на передачу інформації (архівування даних,
стиснення мовних повідомлень, зображень та інше).
5. Зменшення
енергоємності
та
масо-габаритних
показників
радіостанцій, використання принципу модульності при побудові радіозасобів.
6. Збільшення ефективності використання засобів електроживлення, їх
уніфікація.
7. Відсутність розгалуженої інфраструктури для підтримки тактичних
широкосмугових радіосистем.
Розкрита у статті тенденція ставить актуальну науково-практичну
задачу, що полягає у визначенні вимог до сучасних засобів зв’язку сил
спеціальних операцій.
Колос О.І., Березовський А.І.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ЗАХИСНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД

Захисні
конструкції
військових
фортифікаційних
споруд
розраховуються на найбільш несприятливе поєднання навантажень і їх дію,
які створюються звичайними засобами ураження. Під звичайними засобами
ураження слід розуміти авіаційні і артилерійські боєприпаси, споряджені
вибуховими речовинами, газоповітряними і запалювальними сумішами.
Місцева дія боєприпасу характеризується руйнуваннями і
ушкодженнями матеріалу конструкції, які відбуваються в безпосередній
близькості від місця ураження. У результаті розрахунку визначаються
розміри захисних огороджуючих конструкцій (покриття, зовнішні стіни,
фундаментна плита), внутрішніх опорних стін і колон, горизонтальних,
нахилених і вертикальних тюфяків, які застосовуються для захисту зовнішніх
стін (фундаментів) наземних, котлованних і шахтних споруд, параметри руху
цих споруд, параметри вібрацій конструкцій, акустична дія вибуху, а також
способи захисту різноманітних прорізів і отворів (вхідні прорізи,
повітрозабірні отвори, отвори для пропуску комунікацій і т.п.).
Для захисту від дії звичайних засобів ураження мають
застосовуватись огороджуючі конструкції суцільні або з декількох шарів з
залізобетону з стержневою арматурою або з використанням листової
арматури (в армометалоблоках), з металу, в тому числі з профільованої
(хвилястої) сталі, та інших матеріалів. Вибір раціонального конструктивного
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рішення споруди повинен проводитись на основі техніко-економічного
аналізу різних варіантів, оцінки результатів інженерних пошуків, а також
виробничих можливостей будівельно-монтажних організацій і необхідних
термінів зведення.
Захисні конструкції споруд повинні мати необхідну міцність (несучу
здатність), герметичність, максимальну уніфікацію типорозмірів елементів і
процесу зведення.
Розрахунок конструкцій споруд повинен проводитись на одноразову
дію боєприпасу. В окремих випадках, за відповідного обгрунтування,
розрахунок повинен проводитись на багаторазову дію боєприпасів.
Кучеров Д.П., д.т.н., професор
Національний авіаційний університет
КЕРУВАННЯ ДІЯМИ В МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМАХ

Розглядається мультиагентна система, яка складається з декількох
агентів, які мають різні права. Один з агентів виконує функції організації та
координації дій інших агентів, що входять в систему. За цими функціями він
виконує роль агента-лідера, інші агенти – підлеглі. Передбачається, що всі
агенти є технічними системами, що можуть виконувати нескладні завдання,
тобто рухатися в просторі та інші завдання, що пов’язані з основним їх
функціональним призначенням. Описана система виконує одне завдання, яке
можна поділити поміж всіма, та є складним для одного агента чи вимагає
значних зусиль для його виконання.
За основу обрана когнітивна модель діяльності одного агента, за якою
він здатний розуміти завдання, що ставляться перед ним. Для цього агент має
певні можливості щодо їх виконання. Такі умови передбачають, що завдання
агенту ставиться в зрозумілій йому формі. На підставі зазначеної форми він
знає, які дії потрібно зробити. Його діяльність приводить до послідовної
зміни його власного положення та положення об’єкта, до якого прикладені ці
дії. Вважається також, що зазначені зміни є вимірюваними.
Реакція на внутрішні потреби дії та зовнішні збурення приводить до
деякого результату, який оцінюється. Це приводить до необхідності
продовження дій чи прийняття рішення кожним окремим агентом про
виконання свого завдання та формування звіту у формі, що зрозуміла агентулідеру. Згаданий агент оцінює цільне завдання та приймає рішення про
корекцію постановки поточного завдання кожному агенту, наприклад,
шляхом зміни вихідних даних чи цілі, що досягається, чи приймає рішення
про її закінчення та потребу виконання нового завдання. Так описується
взаємодія поміж двома агентами лідером та виконавцями.
За необхідності залучення додаткового агента схема виконання декілька
змінюється в плані постановки завдання групи, що має нову кількість агентів,
їх спільних дій, необхідності аналізу виконання цільного завдання.
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За таким поданням вважається, що агенти в групі мають рівні
можливості та здатні замінити один одного. Їх спільні дії приводять до
збільшення продуктивності, що проявляється показниками часу та
потужності. Їх дії можуть бути напрямлені однаково або по різному в
інтересах виконання спільного завдання. Однонапрямлені дії приводять до
підсилення (збільшенню потужності) з точки поступового руху, дії агентів,
що напрямлені в різних напрямках – до обертового руху. При цьому повинні
виконуватися деякі умови синхронізації дій. В доповіді обґрунтовуються
умови синхронізації при виконанні спільних дій агентної групи, що має
визначену кількість.
Лавринович О.А., к.ф.-м.н., с.н.с.,
Губін О.І., к.ф.-м.н., Черпак М.Т., д.ф.-м.н., професор
ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України
МІКРОХВИЛЬОВІ НЕЛІНІЙНІ ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ НА ОСНОВІ
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ ДЛЯ РАДАРНИХ ТА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Застосування багатофункціональних мікрохвильових систем, в тому числі з
програмним управлінням, дозволяє у багатьох випадках користуватися
однією антеною, що значно зменшує опорну поверхню на борту військових та
інших платформ з телекомунікаційними функціями. Програмноконтрольовані системи допускають також гнучкість, оскільки функціональні
можливості можуть бути змінені шляхом завантаження нового програмного
забезпечення без будь-яких потрібних апаратних реконфігурацій. До
приймача в такій багатофункціональній системі ставляться серйозні вимоги, в
тому числі вимагаються надзвичайно великий динамічний діапазон і дуже
широка смуга частот. Однак, для такої системи дуже важливо захистити
електроніку високочутливого приймача від аварійної потужності завади
(викликаної, наприклад, довколишніми радіолокаційними передавачами або
ударами блискавок), які в іншому випадку вимкнули б або пошкодили
чутливі електронні схеми.
Багато аналогових схем вимагають високих характеристик обмежувачів
вхідного сигналу (наприклад, для малошумних підсилювачів в радарних та
телекомунікаційних системах). Звичайні обмежувачі мікрохвильового
сигналу поставили би під загрозу пропускну спроможність системи або
динамічний діапазон, або обидві характеристики. Прості ж запобіжники
приводять до неприпустимого простою в роботі системи. Таким чином,
важливим кроком у розвитку такої багатофункціональної архітектури
надпровідного приймача є розробка і створення обмежувача мікрохвильової
потужності, який захищає цифрову електроніку від потужних перехідних
завад при збереженні необхідної смуги пропускання і додаванні мінімальних
втрат. Надпровідний обмежувач (або вимикач) мікрохвильової потужності,
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який може досягти цієї функції, представляє планарну лінію передачі на
основі плівки високотемпературного надпровідника (ВТНП), яка працює
шляхом перемикання від надпровідного стану з низькими втратами до
високоомного нормального стану, коли густина мікрохвильового струму
перевищує критичний рівень. Такий надпровідний обмежувач може мати
вкрай низькі втрати (0,1 дБ на частоті 40ГГц) і широку смугу (десятки ГГц)
лінії у надпровідному стані (сигнал проходить), в той час як у
високорезистивному нормальному стані сигнал, що досягає приймача (або
малошумного підсилювача або АЦП), сильно послаблюється (сигнал не
проходить). Коли мікрохвильовий струм стає номінальним, обмежувач (або
вимикач) має автоматично повернутися у надпровідний стан.
Незважаючи на те, що можливість побудови такого обмежувача була
підтверджена раніше, серйозні проблеми виявлено в здійсненні практичних
пристроїв: труднощі контролю вхідної допустимої потужності і наявність
незворотних змін властивостей планарної лінії передачі до самого пробою і
руйнування надпровідникової структури при переході у сильно дисипативний
cтан. Крім того, виникала проблема контролю рівня потужності, при якому
має відбуватися перехід в дисипативний стан.
З метою здійснення акуратного контролю допустимого рівня потужності
сигналу автори запропонували пропускати постійний струм певної величини
через лінію передачі. Експерименти показали правильність підходу, але
проблема стабільності характеристик лінії передачі при переході в сильно
дисипативний стан і наступного пониження рівня сигналу до прийнятного
залишалась. Подальші експерименти з ВТНП лінією передачі дозволили
виявити нову особливість лінії, а саме, коли лінія створюється на основі
тонкої плівки надпровідника YBCO (<150 нм), в ній при певному рівні
вхідного сигналу при пропусканні сталого струму певної величини,
відбувається лавиноподібний перехід в сильно дисипативний стан з великим
стрибком втрат (до 25 дБ) мікрохвильової енергії.
Виявлений авторами нелінійний ефект не приводить до незворотних змін
властивостей лінії передачі. Природу його ще не встановлено, але на думку
авторів, він має важливе значення.
Прикладне значення виявленого ефекту полягає в тому, що він показує
шлях до створення нових пристроїв для захисту мікрохвильових
високочутливих багатофункціональних приймальних систем, в тому числі з
програмним управлінням, від потужних перехідних завад.
В подальшому потрібно надати фізичні основи створення зазначених
пристроїв з урахуванням отриманого ефекту, створити експериментальні
прототипи мікрохвильових приладів
– обмежувачів/вимикачів з
автоматичним відновленням вихідного стану та прецизійним контролем
допустимого рівня потужності, дослідити характеристики і визначити області
їх застосування, зокрема в радарних та телекомунікаційних системах.
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

289

СЕКЦІЯ 3

Липський О.А., к.т.н., доцент
ІСЗЗІ НТУУ «КПІ»

Суховерх О.С.
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Ковбасюк О.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНШЕТНИХ
КОМП’ЮТЕРІВ НА ПУНКТАХ УПРАВЛІННЯ

Сучасні інформаційні технології в поєднанні із досягненнями
мікроелектроніки дають можливість реалізувати персональний комп’ютер із
потужним обчислювальним процесором, швидкою операційною системою та
мінімальними масо-габаритними показниками. Це дає можливість
впровадити засоби автоматизації до кожного тактичного підрозділу, а в
поєднанні із військовою телекомунікаційною системою – створити єдине
інформаційне поле бою, що дозволить в режимі реального часу
відслідковувати тактичну обстановку, здійснювати оперативний обмін та
обробку інформації.
Підвищення ефективності обробки, обміну та відображення інформації,
прийняття рішення посадовими особами пунктів управління всіх ланок
управління на рухомих і стаціонарних об’єктах різного призначення можливе
за рахунок застосування планшетних комп’ютерів із вбудованими засобами
криптографічного
захисту
інформації.
Це дозволить забезпечити безпеку інформації та здійснювати обмін
інформацією з заданими ступеням секретності. Планшетні комп’ютери
можуть входити до складу комплексів засобів автоматизації, а також
виконувати роль окремого автоматизованого робочого місця посадової особи,
при виконанні нею відповідних завдань.
Оснащення бойової техніки датчиками та сенсорами дозволить
автоматизувати процес збору інформації про тактичну обстановку, а
стандартизовані форми бойових документів в поєднанні із цифровим
підписом та веб-додатками – відмовитися від паперових носіїв інформації.
Основою створення єдиного інформаційного простору може слугувати
відкрите програмне середовище PostgreSQL, Mail та інші інтернет сервіси.
Вся інформація розміщується в базі даних та дає можливість працювати із
геоінформаційними типами даних.
Таким чином, застосування планшетних комп’ютерів дозволить значно
підвищити зручність та оперативність обробки інформації про тактичну
обстановку на пунктах управління, скоротити цикл вогневого ураження
противника та підвищити ефективність застосування військ (сил) при
підготовці та ведення операцій (бойових дій).
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВОЇ СИСТЕМИ
ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У
ВИПАДКУ АВАРІЙ НА РАДІАЦІЙНО ТА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБʼЄКТАХ

Оцінка радіаційної та хімічної обстановки є обов’язковим елементом
роботи всіх пунктів управління для виявлення впливу радіоактивних та
хімічних речовин на боєздатність особового складу, та вплив на місцеве
населення з подальшим вибором найбільш доцільних дій в умовах
радіаційного та хімічного зараження.
Метод прогнозування є одним із основних і передбачає роботу з
відповідними методиками виявлення і оцінювання РХБ обстановки. В період
інформатизації та комп’ютеризації актуальним є питання створення
сучасного програмного продукту щодо виявлення та оцінювання радіаційної
та хімічної обстановки, оптимізації роботи підрозділів військ РХБ захисту.
Крім того, відчувається гострий брак програмного та апаратного
забезпечення для об’єднання, обробки та узагальнення інформації, для
оперативної взаємодії всіх пунктів управління. Авторами визначаються
концептуальні та методичні підходи
створення автоматизованої
інформаційно-розрахункової системи виявлення і оцінки радіаційної та
хімічної обстановки у випадку аварій на радіаційно та хімічно небезпечних
об’єктах і розробки алгоритму програмування за визначеною логікою
методики. Така система повинна мати змогу обробляти великі обсяги
інформації при жорстких обмеженнях на момент видачі результатів.
Провідною
ідеєю
створення
автоматизованої
інформаційнорозрахункової системи виявлення і оцінювання радіаційної та хімічної
обстановки пропонується вважати функціонування її в режимі реального
часу, обробка вхідної та вихідної інформації в інтерактивному режимі та
оперативне і оптимальне управління інформаційними потоками вищим
штабом. Для реалізації цієї ідеї пропонується створення інформаційного
простору за принципом електронної хмари. Можливість “підключення” до
цієї хмари матимуть зовнішні модулі. Пропонується введення наступних
модулів: метеорологічних умов “Метео”, карт місцевості “Мапа”, обміну
даними з ДСНС,
інформації довгострокового обертання. Стисла
характеристика їх функціонального призначення наступна.
Модуль “Метео” містить метеорологічні дані, необхідні для проведення
розрахунків. Для оновлення інформації планується додатковий зв'язок із
незалежними метеослужбами. Функціонування модуля “Мапа” аналогічне,
планується передбачити інтерактивний зв'язок з існуючими ресурсами для
візуалізації результатів розрахунків.
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До інформації довгочасного обертання будемо відносити довідкові дані
(координати АЕС, тип та електрична потужність ЯЕР, кількість ЯЕР, які
зазнали руйнування; загальна кількість НХР для об`єктів, які розташовані у
небезпечних районах, середня щільність населення для цієї місцевості та ін. –
для оцінки радіаційної чи хімічної обстановки відповідно).
Слід загострити увагу на те, що вхідна інформація матиме неоднорідний
характер за природою вимірювальних величин, формою подання (дискретна,
аналогова, двійкова). Аналіз та обробку вхідної інформації необхідно
проводити одночасно, тому для підвищення ефективності цього процесу
пропонується використовувати математичний апарат теорії імовірності та
дослідження операцій. Математична реалізація цього процесу пропонується
здійснювати у спеціальному модулі обробки вхідної інформації.
Інформацію пропонується поділяти на таку, що використовується для
довгострокового (оперативного) планування та аварійного (прогнозування)
планування. Обмін оперативною інформацією з РАГ та РАСт, які
“під’єднані” до “інформаційної хмари” дозволить оперативно здійснювати
оцінювання радіаційної та хімічної обстановки та видавати управляючі
рішення. Інформація, що має довідковий характер та тривалий період
обертання знаходиться у модулі “постійна інформація” (ступінь вертикальної
стійкості атмосфери, швидкість переносу переднього фронту зараженого
повітря, тощо).
Модуль обробки вхідної інформації виконуватиме функцію розподілу
задач оцінювання радіаційної та хімічної обстановки на два розрахункових
модуля “радіація” та “хімічна небезпека”.
Хронометричне управління роботою автоматизованою системою
пропонується здійснювати за допомогою модуля “час”. За сигналами цього
модуля пропонується здійснювати інтерактивну обробку інформації та
визначення режиму оперативного чи аварійного прогнозування. При
визначеній комбінації інформаційних потоків та управляючих сигналів за
часом передбачається формування вихідної інформації для користувачів (РАГ
та РАСт, ДСНС) у потрібному форматі.
Таким чином, створення автоматизованої інформаційно-розрахункової
системи виявлення та оцінки РХБ обстановки у випадку аварій на радіаційно
та хімічно небезпечних об’єктах надасть змогу суттєво підвищити
ефективність дій розрахуново-аналітичних груп та станцій військ РХБ
захисту, скоротити час на прийняття рішення для ліквідації аварії, що є вкрай
важливим для своєчасного вжиття заходів щодо збереження життя та
здоров’я мирного населення та особового складу підрозділів ЗС України,
забезпечить ефективну взаємодію військових частин ЗСУ з підрозділами
ДСНС.
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ЗНАХОДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ТА ВІДБИТТЯ ДЛЯ
БАГАТОШАРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ГОЛОГРАФІЧНОЇ АНТЕНИ ПАСИВНИХ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ АСИМПТОТИЧНИХ РОЗКЛАДАНЬ

Узгодженість виду поляризації антенної системи (АС) пасивного
радіотехнічного засобу (РТЗ) та поляризаційних характеристик вхідних
сигналів впливає на енергетичну доступність джерел радіовипромінювань
(ДРВп). Однак існуючі АС таких РТЗ, як правило, мають лінійну
поляризацію, тому при прийомі сигналів з іншими видами поляризації
енергетична доступність і якість розпізнавання ДРВп суттєво зменшуються за
рахунок послаблення потужності вхідних сигналів.
Для вирішення цього проблемного питання потрібно застосувати AC,
що створюють інваріантні ДСА до поляризації вхідних сигналів. Такою
антеною може бути багатошарова поляризаційно-голографічна антена
(БПГА), яка перетворює лінійно-поляризований сигнал від ДРВп у сигнал із
коловою поляризацією.
Для синтезу БПГА запропоновано використовувати електродинамічну
модель, яка описується системою інтегральних рівнянь Фредгольма І роду.
Показано, що БПГА може розглядатися як сукупність неоднорідних шарів, в
якій один з шарів БПГА є резонансним для первинного електромагнітного
поля (ЕМП), а інші шари – статистично неоднорідні. Тому виникає потреба
аналізу проходження електромагнітної хвилі (ЕМХ) через сукупність шарів і
розрахунку коефіцієнтів проходження та відбиття.
У зв’язку з тим, що знаходження коефіцієнтів проходження та відбиття
для БПГА в загальному вигляді є досить складною математичною задачею, в
роботі використовується асимптотичний метод розрахунку проходження
ЕМХ крізь неоднорідний радіопрозорий шар.
Для знаходження коефіцієнтів проходження та відбиття для БПГА
розглядається випадок, коли падаючі ЕМХ однократно відбиті від меж
розподілу між шарами. На основі асимптотичного методу виведено рішення
для першого та другого членів асимптотики. Перший член асимптотики
відповідає рішенню в наближенні геометричної оптики, а другий член
асимптотики складається з вкладень, що вносяться кривизною поверхні БПГА
та нееквідистантністю неоднорідностей шарів БПГА.
На основі отриманих результатів знаходяться коефіцієнти проходження
та відбиття ЕМХ для резонансного шару БПГА та враховується вплив інших
шарів на вторинне ЕМП. Зазначений підхід може бути покладений в основу
методики конструктивного синтезу БПГА пасивних РТЗ.
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ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В
ІНФОРМАЦІЙНО-МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМАХ

Сучасні інформаційно-моніторингові системи (ІМС) функціонують на
основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує
інформаційну взаємодію відповідних структурних підрозділів і користувачів.
Важливе місце під час моніторингу посідає обробка інформації. При цьому
існує потреба в оцінюванні ефективності обробки інформації, яка отримана в
ході моніторингової діяльності, оскільки від результатів оцінювання залежить
обґрунтованість управлінських рішень щодо планування подальших
моніторингових завдань та якості переданої споживачу інформації.
Тому для оцінювання ефективності обробки інформації в ІМС
запропоновано методичний підхід, загальна структура якого полягає у
такому. Спочатку визначаються показники та критерії ефективності обробки
інформації. Далі здійснюється безпосереднє оцінювання ефективності з
подальшим порівняльним аналізом отриманих значень зі значеннями
критеріїв ефективності.
Під показником ефективності функціонування ІМС розуміємо
характеристику, яка визначає ступінь реалізації її функціональних
можливостей.
Такі
можливості
визначаються
показниками,
що
характеризують здатність системи виконувати визначені завдання за
установлений час в конкретних умовах даної обстановки.
Ефективність може оцінюватись за одним або кількома показниками,
деякі з них можуть бути узагальненими, тобто характеризувати ефективність
функціонування елементів, підсистем та ІМС в цілому, а інші – частковими,
тобто будуть характеризувати лише певні сторони їх функціонування.
У такому випадку узагальненим критерієм ефективності доцільно
обрати ступінь виконання загальних вимог до обробки інформації в ІМС.
Показано, що в якості часткових показників Pj ефективності обробки
інформації в ІМС доцільно обрати оперативність обробки інформації, її
повноту та інформативність.
Оперативність обробки інформації характеризується часом Т0, за який
вона здійснюється та визначається як ступінь забезпечення часових
показників обробки певної кількості інформації ІМС. Критерієм ефективності
при цьому слід вважати забезпечення часових показників в рамках циклу
моніторингу. Методичним базисом оцінювання оперативності є методи
мережевого планування, зокрема метод оцінювання та перегляду планів
(PERT).
Як відомо, для будь-якої системи управління збільшення обсягу вхідної
інформації приводить до зростання ефективності управління, тому повноту
інформації θі можна визначити через відношення кількості отриманих
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сигнатур до їх загальної кількості в еталонній сигнатурній моделі Open
Systems Interconnection (OSI), з урахуванням значення початкової ентропії.
Інформативність ( Y ) визначається ступенем достатності моніторингової
інформації на кожному рівні моделі OSI для формування сигнатур, які
використовуються при сигнатурному моделюванні об’єктів ІМС.
На основі отриманих значень часткових показників ефективності
визначається узагальнена ефективність обробки інформації в ІМС. При цьому
значення вагових коефіцієнтів часткових показників визначаються
експертним шляхом.
Таким чином, розглянутий підхід до оцінювання ефективності обробки
інформації в інформаційно-моніторингових системах дає змогу зробити
висновки щодо ефективності застосування сил та засобів інформаційномоніторингових систем, враховуючи особливості об’єктів моніторингу.
Пилипчук В.В., к.т.н.
Воєнно-дипломатична академія імені Є.Березняка
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В
ІНТЕРЕСАХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВИ

Аналіз досвіду військових конфліктів у світі за останні десятиліття
свідчить про неухильне зростання ролі видової космічної інформації у
прийнятті рішень командирами (начальниками) всіх рівнів управління.
Фактично, перемогу отримує той, хто має високоточну та актуальну
інформацію про супротивника. Така інформація отримується всіма наявними
засобами та включає в себе відомості, починаючи від опису місцевості,
розташування військ та ключових об’єктів, до кліматичних та
метеорологічних умов районів проведення операцій.
З іншого боку, ефективність засобів ураження повітряних, морських та
наземних цілей залишає системи спостереження космічних апаратів (КА)
єдиним раціональним засобом отримання достовірної та своєчасної
інформації. Тому організація системи космічного моніторингу набуває своєї
актуальності.
Враховуючи те, що космічний моніторинг полягає в безперервному
багаторазовому отриманні інформації про якісні та кількісні характеристики
природних і антропогенних об'єктів і процесів з точною географічною
прив'язкою за рахунок обробки даних, одержуваних від КА, можна виділити
ряд принципових вимог до космічного моніторингу:
можливість спостереження за великими площами і протяжними
об'єктами;
надвисока просторова розрізненість результатів спостереження;
висока періодичність зйомки, оперативність отримання вхідних і
оброблених даних;
можливість побудови цифрових моделей рельєфу і місцевості;
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можливість зробити знімок у великій кількості спектральних каналів;
можливість використання матеріалів космічного моніторингу
безпосередньо в усіх стандартних геоінформаційних системах.
Є різні варіанти отримання даних при здійсненні космічного
моніторингу. Серед них найбільшого поширення набули два підходи:
замовлення через дистриб'ютора необхідних даних у оператора КА;
облаштування власної станції прийому даних з КА.
Замовлення необхідних даних через оператора КА – найбільш
поширений спосіб отримання необхідної інформації для космічного
моніторингу. У цього підходу є багато переваг, але є і ряд недоліків.
Серед переваг слід зазначити:
можливість замовлення і отримання даних з широкої сукупності КА,
враховуючи і супутники надвисокої роздільної здатності новітніх поколінь,
здійснюється протягом 2 годин після виконання зйомки;
можливість замовлення різних видів зйомки (зйомка під різними кутами
відхилення від надира, зйомка в режимі стерео, багато- та гіперспектральна
зйомка і т. ін.);
отримання даних необхідного рівня обробки і в необхідних форматах;
можливість замовлення зйомки конкретних ділянок земної поверхні;
отримання спеціально підготовлених даних для використання в
стандартному програмному забезпеченні;
отримання геоприв'язаних знімків;
можливість моніторингу великих площ та протяжних об'єктів за
рахунок високої періодичності зйомки;
можливість прямого завантаження даних безпосередньо в усі додатки
найпоширеніших геоінформаційних систем.
Недоліки притаманні такому підходу наступні:
низька швидкість доставки при замовленні великих масивів даних у
порівнянні з прийомом даних на власну станцію прийому;
недоцільно замовляти дані низької роздільної здатності.
Розміщення власних станцій прийому та отримання даних
безпосередньо з КА на перший погляд здаються найбільш ефективними,
проте аналіз переваг і недоліків свідчить про протилежне.
Переваги другого підходу:
економічна доцільність використання станцій прийому при вирішенні
завдань, де забезпечується реальна оперативність;
висока ефективність використання персональних станцій для прийому
даних з метеорологічних КА;
Недоліками другого підходу:
можливість отримати дані лише з деяких КА;
великі фінансові витрати на придбання, розгортання і обслуговування
станцій прийому, необхідність витрат на навчання персоналу станцій;
прийом даних у вигляді бітової послідовності з подальшим
перетворенням до нестандартних форматів представлення даних;
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відсутність можливості приймати дані за межами зон прийому станцій;
можливість отримати дані лише за стандартними сценам зйомки та
зайвими територіями;
Аналіз переваг та недоліків вимагає перегляду традиційних підходів до
космічного моніторингу. Новий підхід повинен передбачати активне
використання віртуальних інструментів отримання даних. Тобто, замовнику
забезпечується можливість доступу до даних за допомогою геопорталів і
геосерверів, що, у свою чергу, зумовлює появу інформаційно-аналітичних
центрів різного рівня управління.
Перепелиця М.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ
ЗВ’ЯЗКУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ
ВИМОГИ ДО ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ

У загальному випадку вираз для визначення рівня навченості має вигляд
зазначений в літературі.
Засвоєння таких предметів підготовки, як «технічна підготовка» та
«спеціальна підготовка» складається із засвоєння теоретичних знань та набування
практичних навичок. У свою чергу для набування практичних навичок може
використовуватись як штатна техніка (навчальна, навчально-бойова, бойова) так і
тренажерні засоби.
Таким чином, з урахуванням того, що процес навчання відбувається
послідовно, від простого до більш складного, то рівні навченості за окремими
частинами вивчення предмета підготовки можна представити у вигляді виразів, які
виводяться з відомого виразу, для визначення рівня навченості.
Тоді, якщо прийняти до уваги послідовність етапів процесу навчання та
підставити вирази отримані для кожного етапу навчання у вираз для визначення
рівня навченості за предмет, то отримуємо вираз для визначення рівня навченості за
предмет підготовки під час засвоєння якого використовуються тренажери та штатна
техніка. Необхідно зазначити, що за процес підготовки ми намагаємося досягнути
максимального рівня навченості для розрахунків приймемо його за одиницю.
Кінцевий вираз для визначення рівня навченості за предмет підготовки під
час засвоєння якого використовуються тренажери та штатна техніка буде мати
вигляд:
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З виразів видно, що на кінцевий результат навчання істотно впливають такі
показники як x òð – максимальний рівень навченості, який можна досягнути в
процесі навчання на тренажерному засобі, γтр – швидкість зміни кривої навченості
під час навчання на тренажерному засобі та nтр – кількість занять, яка проводиться
на тренажерному засобі.
Приймемо що x òð – максимальний рівень навченості, якого можна досягнути
в процесі навчання на тренажерному засобі відповідним адекватності тренажерного
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засобу штатній техніці. В свою чергу адекватність тренажерного засобу штатній
техніці може складатись з багатьох показників, наприклад: відповідність
габаритних показників, розташування засобів управління, розмір, хід (крок) засобів
управління, відповідність усім можливим впливам як на техніку так і на оператора
та інш. Пропонується визначати максимальний рівень навченості, якого можна
набути на тренажерному засобі як суму показників тренажерного засобу з
урахуванням коефіцієнту їх важливості.
Крім того, швидкість зміни кривої навченості можна вивести із загального
виразу для визначення рівня навченості
Таким чином, за відомих: кількості занять, початкового рівня навченості та
рівня навченості після проведення n занять можна визначити середню швидкість
зміни кривої навченості за предмет навчання.

Проданчук В.І., Телепа М.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

На сьогодні система навігаційного забезпечення Збройних Сил України
функціонує як сукупність окремих навігаційних систем:
а) одометричні навігаційні, б) інерційні навігаційні, в) радіонавігаційні
системи, г) глобальні навігаційні супутникові системи, д) комплексовані
(інтегровані) навігаційні системи – відсутні.
Серед цих систем більшого значення набувають глобальні навігаційні
супутникові системі. Застосування апаратури супутникової навігації (АСН)
забезпечує вирішення специфічних військових завдань, тож застосування
супутникових технологій є одним зі шляхів покращення характеристик
виробів ОВТ під час їх розробки (модернізації).
Вони із значними перевагами мають і певні недоліки, котрі впливають
на достовірність обробки навігаційних сигналів. Це зумовлено як технічними
похибками радіонавігаційної апаратури (відтворення шкали часу,
вимірюванням складових вектора швидкості та координат, визначенням
відповідних частот стандартних сигналів), так і якісними характеристиками
навігаційного поля. Тому є ряд питань які потребують уваги при навігаційночасовому забезпеченні ЗС України, такі:
- гарантоване надання навігаційних послуг у різних умовах і
середовищах;
- оперативне сповіщення користувача ГНСС про порушення цілісності
радіонавігаційних полів (не більше 6 с);
- надання користувачам ГНСС послуг високоточного визначення
місцезнаходження в реальному часі;
- метрологічне обслуговування апаратури користувачів ГНСС.
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Існуючі принципи навігаційного забезпечення ЗС України – схожі на
такі ж принципи навігаційного забезпечення ЗС РФ, з єдиною відмінністю в
тому, що Україна не є власником ГНСС, а лише користувачем ГНСС.
Навігація повітряних, надводних і підводних рухомих об'єктів
військового призначення покладається на відповідні штурманські служби
видів збройних сил – військово-повітряних сил та військово-морських сил.
Завдання навігації наземних рухомих об'єктів військового призначення
вирішуються самими військами (силами), базуючись на вихідних астрономогеодезичних даних, які визначаються топографічною службою.
Технічний бік цієї проблеми можна вирішити шляхом комплексації
навігаційних засобів, тому, що жодна з існуючих навігаційних систем не
може бути базовою при навігаційному забезпеченні. Об’єднання (інтеграція)
обладнання в єдиний функціонально, структурно та конструктивно
взаємопов’язаний навігаційний комплекс дозволяє використовувати наявну
на борту рухомих об’єктів надлишковість інформації, завдяки чому
появляється можливість підвищення точності, завадостійкості, безперервності
та надійності навігаційних визначень, розширюючи коло завдань які
вирішуються та покращення якості їх виконання.
Потребує вирішення питання взагалі навігаційної діяльності в ЗС
України, як основи навігаційного забезпечення.
Важливою проблемою залишається розроблення та застосування
національних стандартів і технічних регламентів щодо виробництва
апаратури та засобів супутникової навігації, надання навігаційних
інформаційних послуг для потреб Збройних Сил України.
Романов О.М., к.т.н., Бурлак Д.Ю., Коросташов Д.В.
Військова частина А1906
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ
МОНІТОРИНГУ СУПУТНИКОВИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ

Активний розвиток сучасного суспільства супроводжується стрімким
зростанням об’єму інформаційних потоків, а отже, і підвищенням вимог до
систем зв’язку. Нестача супутникового ресурсу для передачі великих об’ємів
інформації з високою швидкістю на великі відстані призводить до постійного
зростання супутникової ємкості.
Зростання супутникової ємкості відбувається за рахунок збільшення
супутникового
угруповання,
розширення
діапазону
частот,
що
використовується, збільшення швидкості та кратності модуляції сигналів,
наближення швидкості передачі даних до границі Шеннона, збільшення
кількості каналів передачі даних, вдосконалення технологій супутникового
зв’язку.
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Тому органи моніторингу супутникових мереж зв’язку повинні мати
достатню кількість антенно-фідерних систем, які забезпечують моніторинг у
всіх необхідних діапазонах частот, та засобів приймання і обробки сигналів.
За таких умов одноканальні приймачі, які дозволяють послідовно
настроюватись на частотні канали та в ручному режимі визначати їх
параметри, не можуть забезпечити проведення ефективного моніторингу
супутникових мереж зв'язку, адже з усієї смуги пропускання приймача
використовується лише частина, необхідна для приймання одного сигналу, а
решта смуги не задіються. Моніторинг сигналів супутникових мереж зв'язку,
параметри яких змінюються у часі, виявляється взагалі неможливим, оскільки
їх характеристики можуть змінюватись швидше, ніж вдається їх визначати.
Тому виникає потреба у створенні багатоканальних засобів прийому та
обробки сигналів супутникових мереж зв’язку з автоматичним визначенням
параметрів сигналів та протоколів на всіх рівнях мережевої моделі взаємодії
відкритих систем зв’язку Open Systems Interconnection (OSI).
Проведений аналіз показує, що хоча існують деякі апаратні та
програмні рішення моніторингу супутникових мереж зв’язку, висунутим
вище вимогам вони, як правило, не відповідають. Методологічний апарат за
вказаним напрямом розвинений слабко.
Досягти багатоканальності без значного нарощування обсягу апаратури
дозволяє побудова приймачів за технологією програмно-обумовленого радіо
(SDR). В такому випадку, кількість сигналів, моніторинг яких можна
одночасно проводити, обмежується шириною смуги пропускання SDR
приймача, а їх модуляційні параметри – наявними обчислювальними
ресурсами, можливостями методологічного апарату та спеціального
програмного забезпечення, яке його реалізує.
Автоматичне визначення параметрів сигналів та протоколів на всіх
рівнях моделі OSI з можливістю оперативного додавання нових сигналів та
протоколів потребує розробки відповідних методик та значних
обчислювальних ресурсів для їх програмної або апаратної реалізації, а у
випадку багатоканальності – збільшення швидкості обробки або обсягу
апаратури у кількість разів, кратну кількості каналів.
Реалізація багатоканальності приймача, після проходження вхідних
сигналів через аналоговий тюнер та аналогово-цифровий перетворювач
(ADC), та низькорівнева обробка може здійснюватись з допомогою
об’єднаних в єдину схему цифрових перетворювачів частоти (DDC),
програмованих логічних інтегральних схем (FPGA) і пристроїв цифрової
обробки сигналів (DSP) або на ЕОМ. Обробку сигналів на вищих рівнях
моделі OSI доцільно здійснювати на ЕОМ.
Таким чином, автоматичне визначення параметрів сигналів і протоколів
супутникових мереж зв’язку та їх багатоканальна обробка на будь-якому рівні
передбачає створення спеціального програмного забезпечення, яке здійснює
ресурсоємкі обчислювальні операції над сигналами, сумарна швидкість яких
може сягати сотень мегагерц, в масштабі реального часу. При розробці такого
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спеціального програмного забезпечення можуть застосовуватись такі
технології:
репрограмовані прискорювачі алгоритмів з високим рівнем
паралелізації, виконані у вигляді окремих пристроїв, що підключаються до
ПЕОМ через USB або Gigabit Ethernet;
використання багатоядерності центрального процесора для обчислень
різної складності, що дозволяє підвищити швидкість обробки у кількість
разів, кратну числу ядер центрального процесора за винятком ресурсів,
виділених на синхронізацію паралельної роботи процесорів, доступу до
пам’яті та на інші службові процеси. Частота роботи сучасних центральних
процесорів сягає 4 ГГц, кількість ядер – 8 і більше. При розробці спеціального
програмного забезпечення можуть використовуватись технології MPI, HPF,
OpenMP, DVM, та інші;
використання графічних процесорів для паралельного виконання
однотипних алгебраїчних операцій над великими масивами даних. Сучасні
графічні плати оснащуються ядром з частотою близько 1 ГГц, пам’яттю
об’ємом від 1 до 12 ГБ, який визначає об’єм даних, що можуть одночасно
оброблятися, та універсальними процесорами, кількість яких визначає
швидкість обробки. Кількість однотипних потоків, що можуть одночасно
оброблятися, складає близько 67 млн. Використання графічних процесорів
дозволяє збільшити швидкість обробки сигналів на декілька порядків. Для
проведення паралельних обчислень на графічних платах доступні різні
технології, серед яких найбільш поширеною є CUDA від Nvidia.
Для виконання операцій цифрової обробки сигналів супутникових
мереж зв’язку на ЕОМ оптимальним за співвідношенням ціни до
продуктивності є використання графічних процесорів.
Сендецький М.М., Горбачевський С.А.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
УНІВЕРСАЛЬНА МОБІЛЬНА КОТЕЛЬНА – ПЕРСПЕКТИВНА
ІННОВАЦІЙНА УСТАНОВКА

В останні роки у нашій країні та за кордоном на об’єктах
теплопостачання активно прогресують технології створення безпечних
джерел тепла. Це перспективний напрямок дослідження джерел тепла та їх
властивостей на основі здатності матеріалів поглинати та відбивати тепло.
Запровадження інноваційних принципів використання таких джерел тепла
надасть можливість створити універсальні установки. Їх застосування
надасть можливість отримати переваги у підтриманні високої бойової
готовності військ Збройних Сил України в польових умовах, що особливо
важливо в умовах ведення бойових дій.
На сьогодні, часто за умов відсутності належної інфраструктури, в
Збройних Силах України до об’єктів теплопостачання слід віднести місця
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тимчасової дислокації військових підрозділів у польових умовах (штаби,
польові табори, шпиталі та інше).
Актуальність застосування інноваційних установок обігріву особового
складу й озброєння та військової техніки дозволить отримати переваги в
підтриманні постійної високої бойової готовності військ у холодну пору року.
Як показано у роботі до універсальності застосування мобільних
котелень слід віднести такі переваги:
зменшення вірогідності виникнення пожежі в місцях обігріву;
зменшення кількості військовослужбовців задіяних до процесу обігріву
службових приміщень, місць зберігання зброї та боєприпасів, ремонту та
технічного обслуговування військової техніки;
зменшення часу на попередній підігрів двигунів, ходової, агрегатів та
ін. за допомогою теплових “гармат” та брезентових чохлів;
підвищення комфортного відпочинку особового складу (рівномірний
прогрів всього об’єму приміщення на рівні 14-25 градусів, просушка речей та
приміщень для покращення санітарно-гігієнічних умов);
постійне підтримування температури резервуарів з холодною водою
вище температури замерзання;
підготовка гарячої води для санітарно-польових потреб.
Висновок: Перспективна універсальна польова котельна установка
характеризується своєю високою мобільністю за рахунок транспортування та
використання на автомобільній платформі, можливістю розгортання системи
опалення на об’єкті споживання тепла за короткий час. Слід зазначити, що
матеріали можуть бути використані для практичної реалізації системного
підходу при створенні універсальних технічних засобів.
Слободяник В.А., к.т.н., с.н.с., Севостьянов Д.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
РАДІАЦІЙНИМ, ХІМІЧНИМ, БІОЛОГІЧНИМ ЗАХИСТОМ ВІЙСЬК

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. Автоматизовані системи управління,
що засновані на принципі мінімізації часу на цикл управління поступово
вичерпують можливості свого розвитку.
Враховуючи, що Україна навіть не розпочала будівництво власної АСУ
РХБ захисту військ, намагання просто копіювати технічні рішення побудови
відомих західних АСУ РХБ захисту військ з метою досягти рівня передових
країн світу є безперспективним. Потрібно діяти на випередження і зразу
приступити до розробки АСУ РХБ захисту військ нового покоління. Таким
чином актуальність роботи викликана необхідністю побудови перспективної
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АСУ РХБ захисту військ минаючи концептуальні погляди і технічні рішення,
що закладаються в існуючі системи-аналоги.
Як альтернативи 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 зброї
масового ураження з метою уникнення ураження;
переході від АСУ з «повною інформованістю» до АСУ, здатних
діяти в умовах часткової або повної невизначеності.
В якості АСУ, що задовольняє цим принципам пропонується АСУ зі
змішаною мереже-ієрархічною системою управління. В такій АСУ під задачі
шляхом самоорганізації створюються кластери, які після виконання задач
розпадаються. Тобто в основі цих АСУ - 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.
Перехід від централізованих до змішаних «інтелектуальних» АСУ РХБ
захисту військ потребує створення нових алгоритмів управління та
розвинутого математичного апарату підтримки прийняття управлінських
рішень, що базується на теорії самоорганізації в розподілених систем та теорії
прогнозування ризиків.
Слюсар В.И., д.т.н., профессор
Центральний НИИ вооружения и военной техники ВС Украины

Нарытник Т.Н.

СП “Институт электроники и связи УАННП”
КОНЦЕПЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ МАЛОГАБАРИТНОЙ СТАНЦИИ
РАДИОРЕЛЕЙНОЙ, ТРОПОСФЕРНО-СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

Современные комбинированные сети связи должны обеспечивать
функционирование
крупных
технических
комплексов
большой
протяженности и распределенных групп абонентов, расположенных на
больших территориях. Они представляют собой сложную систему систем с
неоднородной структурой.
Одними из основных
составляющих такой структуры являются
мобильные релейно-тропосферные станции, способные работать как в
радиорелейном режиме, так и в тропосферном [1 - 3]. Такие станции
предназначены для развертывания и передачи высокоскоростной информации
практически в любой точке развёртывания, независимо от рельефа местности
за счет использования приемо-передающей аппаратуры, работающей в
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режимах с различным механизмом распространения радиоволн (прямая
видимость, дифракционный, тропосферный каналы) и обеспечивающие связь
при любых профилях интервала связи (открытый, закрытый и полузакрытый).
Современные
технологические
достижения
позволяют
расширить
функциональность релейно-тропосферных станций за счет использования
спутниковых ретрансляторов.
Основные
концептуальные
требования
к
характеристикам
малогабаритного варианта комбинированной станции радиорелейной,
тропосферно-спутниковой связи (РТСС) могут быть сформулированы
следующим образом.
В режиме радиорелейной связи необходимо обеспечить передачу данных
в пределах зоны прямой видимости. Требуемая дальность устойчивой связи в
режиме работы с тропосферным распространением сигналов должна
составлять 70 - 150 км. Максимальную пропускную способность в
дуплексном режиме при работе через тропосферу следует задать на уровне не
менее 64 Мбит/с, учитывая необходимость высокоскоростного обмена
видеоинформацией формата 4K, Full HD, а также цифровыми фотосъемками
местности с высокой разрешающей способностью, полученными
одновременно от нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
наземных роботизированных платформ или других мобильных и
стационарных источников.
Конструктивное
исполнение
малогабаритной
РТСС
должно
предусматривать: модульность ее построения с возможностью перехода
также в режим спутниковой связи на основе коммутируемых трансиверов с
общей антенной; наличие защищенного радиодоступа к каналам связи.
Ключевыми технологиями, обеспечивающими реализацию указанных
режимов работы РТСС являются :
- цифровое формирование луча на основе цифровых антенных решеток
(ЦАР) и технология многопользовательского варианта MIMO;
- максимальная интеграция аппаратных решений с приданием им
многофункциональности;
- децимация отсчетов АЦП, совмещенная с цифровой квадратурной (I/Q)
демодуляцией на основе тандемной фильтрации [4 - 5];
- кодированное ортогональное и неортогональное частотное дискретное
мультиплексирование сигналов (COFDM, CN-OFDM) c адаптацией к уровню
поднесущих (COFDMA, CN-OFDMA);
- многоуровневая модуляция MQAM, MPSK, MAPSK.
Реализация указанных технологий может выполняться поэтапно, в
зависимости от объема финансирования соответствующих разработок.
Анализ элементной базы свидетельствует о возможности компактного
выполнения конструктива предлагаемой РТСС. Вес комплекта изделия
ограничивается на уровне 70 кг. Диаметр антенны в развернутом виде- до
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1,25 - 1,5 м. Оптимальная численность экипажа машины РТСС с учетом
обеспечения посменной его работы составляет 2 чел. (оператор, водитель),
при этом важным условием является наличие комфортных мест для их
работы и отдыха. Время развертывания (свертывания) РТСС на позиции – 5
мин и время, отводимое на вхождение в связь, – не более 2 мин.
Смирний М.А., Мануйлов Є.В., к.х.н.
ТОВ «Технологічні Інженерні Системи», Київ
ЗАТРЕБУВАНІ РІШЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО ТА БІОЛОГІЧНОГО
ЗАХИСТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Компанія ТОВ «Технологічні Інженерні Системи» спеціалізується на
забезпеченні лабораторій служб та відомств сучасним аналітичним
обладнанням відповідно до потреб та міжнародних вимог з гарантійним,
сервісним супроводом впродовж всього строку експлуатації.
Ратифікована Законом України від 16 жовтня 1998 року № 187-XIV та
відповідно до Указу Президента від 15 листопада 2012 року № 637/2012
Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення передбачає створення сучасної державної
аналітичної лабораторії по визначенню хімічної/біологічної зброї в Україні.
Одним із найкращих світових рішень щодо виявлення хімічної зброї є
сучасний переносний мобільний аналізатор TRIDION-9 GC-TMSn (ГХ-МС,
виробництва Torion Inc., США). Аналізатор впродовж останніх років вже
перебуває на озброєні як найпередовіших армій світу США, країнчленів НАТО, так і підрозділів армій та служб деяких країн СНД. Прилад
дозволяє на місці, в тому числі на території бойових дій, швидко і точно
визначити характер забруднення повітря, вод, ґрунтів, об’єктів, тощо.
TRIDION-9 GC-TMSn є надійним, легким, простим у використанні та
потребує мінімальні експлуатаційні витрати; розроблений спеціально як для
задач військ, так і цивільного призначення - захисту/попередженню
екологічних та техногенних катастроф.
Застосування TRIDION військами РХБ захисту ЗСУ в комплексі з діями
дозволить підвищити можливості ЗСУ в виявленні хімічної, біологічної
загроз та попередити диверсії.
Компанія ТОВ «Технологічні Інженерні Системи» та спеціалісти Torion
Inc. готові запропонувати повний спектр послуг зі створення державної
аналітичної лабораторії РХБ захисту (забезпечення обладнанням, сервіс,
проектування та комплекс рішень).
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Татьянін В.В., Удєлов О.Б., Кириченко Т.В.
ТОВ «АВТОР»
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ТА
УПРАВЛІННЯ

Основними принципами побудови інформаційно-телекомунікаційних
систем (далі - ІТС), особливо тих, що призначені для обміну інформацією в
інтересах управління державою є їх обов’язкова сумісність між собою, що
досягається шляхом уніфікації обладнання та програмного забезпечення.
Надійний захист таких систем від злочинних посягань можливо забезпечити
лише шляхом впровадження системи комплексного захисту інформації, яка
включає в себе застосування криптографічних та технічних засобів захисту,
відстеження загроз безпеки інформації, а також впровадження ряду
організаційно-технічних заходів, нормативної бази саме вітчизняного
виробництва. Метою впровадження комплексної системи захисту інформації
в ІТС є забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
Вимоги до засобів криптографічного захисту інформації встановлюються
нормативними документами. В кожній країни розробляються власні
нормативні документи з цього напрямку діяльності, в тому числі стандарти.
Для успішного проходження сертифікації апаратний та програмний засіб
захисту повинен обов’язково відповідати певним критеріям, зокрема вимогам
безпеки.
Одною з проблем при розробці програмних та апаратних засобів в Україні
є відсутність чітких вимог вітчизняних стандартів до виробів
криптографічного захисту інформації, тому фахівці в кращому випадку
користуються критеріями та вимогами, визначеними стандартами інших
країн, проте є випадки, коли на догоду комерційним інтересам та через
прогалини у нормативних документах випускаються продукти, що на початку
мають уразливість та впливають на безпеку систем, які експлуатуються у
державних органах.
У світі існують приклади нормативних документів, які чітко описують
вимоги до програмних та апаратних криптографічних модулів. Прикладом
можуть слугувати американський стандарт FIPS 140-2, та міжнародний
стандарт ISO/IEC 15408 «Загальні критерії оцінювання захищеності
інформаційних технологій» (Criteria for Information Technology Security
Evaluation), який детально описує процеси розробки та перевірки продуктів
на відповідні рівні безпеки.
Стійкість криптографічного захисту інформації визначається не тільки
властивостями криптографічних алгоритмів і криптографічних протоколів,
але і властивостями їх технічної реалізації, а також властивостями порядку їх
практичного використання в інформаційно-телекомунікаційних системах
(далі - ІТС). При технічній реалізації криптографічних алгоритмів і
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протоколів, а також їх інтеграції в рамках ІТС з’являються наступні додаткові
загрози безпеки інформації, а саме:
технічні канали несанкціонованого доступу до ключової
інформації криптографічних перетворень і відкритих текстів, призначених
для шифрування;
можливості несанкціонованої модифікації технічних рішень з
реалізації криптографічних алгоритмів і протоколів;
можливі помилки або навмисні дії користувачів криптосистем;
можливі технічні збої у роботі криптосистем.
Таким чином, оцінюючи загальний рівень безпеки криптосистем
необхідно враховувати наступні характеристики:
надійність системи генерації, розподіл, управління, зберігання та
використання ключової інформації;
стійкість криптографічних алгоритмів і протоколів до методів
дешифрування і нав’язування інформації (математичних перетворень
криптосистем);
надійність технічної реалізації засобів КЗІ і криптографічних
систем, що впливають на рівень криптографічної стійкості (інженернокриптографічні характеристики криптосистем);
технологій технічного захисту інформації засобів КЗІ і
криптографічних систем (пасивних і активних методів захисту інженерних
рішень криптосистем);
організаційно-технічних заходів безпеки криптографічних систем
(організаційно-технічної структури криптосистем).
Тому достатній рівень стійкості криптографічного захисту інформації
може бути забезпечений лише за умови використання комплексного підходу
до захисту інформації в ІТС, що також передбачає використання методів
технічного захисту інформації та організаційно-технічних заходів безпеки.
Розвиток вітчизняних систем захисту інформації, організація і
налагодження виробництва вітчизняних криптографічних засобів і технологій
для оброблення інформації – це ключові напрямки діяльності для
забезпечення національної безпеки України.
Телепа М.В., Проданчук В.І.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

У більшості випадків геоінформаційні ресурси в державному секторі
створюються за відомчим принципом без узгодженої технологічної політики,
без єдиних методичних засад і технічних регламентів. Процеси збирання,
вимоги до структури, складу та якості геопросторових даних не
координуються, дані реєструються з використанням різних картографічних
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

307

СЕКЦІЯ 3

масштабів, у відмінних системах класифікації та з використанням різних
програмно-технологічних засобів.
Така нескоординована діяльність неминуче призводить до
неузгодженості інформаційних потоків і дублюванню дорогих та
трудомістких вишукувальних робіт по збиранню і формуванню даних, а
зрештою до збільшення витрат при зниженні якості та цінності інформації як
основи функціонування комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень.
Збереження існуючого стану неминуче призведе до збільшення
некерованості процесу, до ризику значної технологічної і інформаційної
залежності країни. Зрештою це може суттєво вплинути на рівень національної
безпеки України, на значні бюджетні витрати та на ефективність діяльності
державних інститутів.
Для забезпечення потреб в геопросторових даних діяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, окремих галузей
економіки та окремих суб’єктів господарювання можуть створюватися та
розвиватися відповідні інфраструктури геопросторових даних за
територіальними (регіональні, міські, районні) або галузевими ознаками
(кадастрові, екологічні,
транспортно-навігаційні
тощо). Усі
такі
інфраструктури утворюються як складові Національної інфраструктури
геопросторових даних з обов’язковим виконання нормативно-правових актів,
технічних регламентів і технологічних угод щодо створення, постачання та
використання геопросторових даних, а також щодо задоволення потреб
зацікавлених організацій і громадян в геопросторових даних на
загальноприйнятих умовах щодо збереження авторських прав, забезпечення
гарантованого рівня якості геопросторових даних та справедливої системи
ціноутворення на геоінформаційні послуги.
Федоров П.М., к.т.н., с.н.с., Богучарський В.В., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРУМОВОЇ ЗБРОЇ

Струмова зброя – це засоби ураження противника електричним
струмом.
Підведення електричного струму до цілі може здійснюватися різними
способами. Найпростішим є безпосередній контакт джерела струму з об'єктом
ураження. Цей принцип реалізується в електрошокерах та електророзрядних
кийках, що перебувають на озброєнні правоохоронних органів. Іншим
реалізованим на практиці способом доставки уражального електричного
струму є застосування металевих дротів, що вистрілюються в бік жертви
(міни, спеціальні пістолети Taser). Варіанти використання: спеціальні
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електророзрядні боєприпаси (кулі) або передача струму по іонізованих
каналах повітря.
Прикладом практичної реалізації струмової зброї є електророзрядні
міни. Їх розробляють як альтернативу протипіхотним мінам у зв’язку з
міжнародним договором про заборону протипіхотних мін. Вони призначені
для захисту територій.
Ще одним прикладом струмової зброї несмертельної дії є
електрошоковий пістолет Тaser, (США). Він вистрілює дві невеликі стріли,
з’єднані з пістолетом провідниками. Стріли простромлюють одяг і шкіру
порушника, а далі відбувається електричний розряд, в результаті якого через
тіло жертви протікає тетанізуючий струм. Форма розряду має вигляд
декількох електричних імпульсів тривалістю близько 10 мкс та напругою 50
кВ. Максимальна дальність ураження складає близько 10 м, а оптимальна
дистанція – від 0,9 до 3,6 м.
Останні моделі Taser обладнано лазерним прицілом, який висвітлює на
тілі яскраву пляму, що позначає ту точку, куди попадуть стріли. Крім того, при
пострілі пістолет викидає серію конфетті з номером конкретного пістолета.
Це дозволяє при необхідності ідентифікувати зброю і певною мірою запобігає
її застосуванню з кримінальними цілями.
Суттєвим недоліком пістолетів Taser, який обмежує їхнє використання в
збройних силах, є надто мала дальність дії. В даний час в США триває
розробка спеціальних набоїв під пневматичні рушниці, призначені для
відстрілювання боєприпасів несмертельної дії – HEMI (Human ElectroMuscular Incapacitation) Projectile – куль з електром'язовим ефектом, які
завдяки електричному розряду тимчасово паралізують жертву. Дальність дії
(понад 100 м) набагато більша, ніж у відповідних дротових систем, а
тривалість ефекту досягає трьох хвилин.
Всі перелічені вище зразки струмової зброї призначені для
несмертельного ураження людей. Проте не можна зовсім виключати
можливість розробки і створення в майбутньому також гіпотетичних зразків
потужної струмової зброї для смертельного ураження особового складу або
знищення озброєння та військової техніки противника на дальності кількох
сотень метрів – кілометрів. Принцип дії такої зброї був би аналогічним
природним процесам, що відбуваються під час удару блискавки, і полягав би
в протіканні по каналах іонізованого повітря, збуджених тим чи іншим
способом, потужного струму від джерела струму (струмової гармати) до
об'єкту ураження (цілі).
Першим кроком на шляху створення такого виду нетрадиційної зброї
можуть стати наукові дослідження, спрямовані на встановлення принципової
можливості та визначення можливих шляхів створення іонізованих каналів в
приземних (приводних) шарах повітря (ЕМІ, промінь лазера, спрямована
акустична хвиля, пучок заряджених часток, рентгенівське випромінювання,
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тощо) для безперешкодної передачі до цілі енергії електричного струму.
Після розробки фізичної моделі процесів, що враховують всі важливі
фактори, можна буде на її основі розрахувати досяжну протяжність таких
каналів, час їх існування, необхідні енерговитрати та обґрунтувати можливий
обрис подібної зброї.
Шаповал П.І.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ РАДІОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗРАЗКІВ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Актуальність даної проблеми полягає у тому, що навіть при
скороченому виробництві зразків озброєння та військової техніки (ОВТ),
існує потреба в забезпеченні їх виробництва сучасними радіоелементами
(РЕ). А отже існує необхідність у проведенні вхідного контролю РЕ для цих
зразків.
Вхідний контроль РЕ – це контроль якості РЕ на підприємстві
виробника за наглядом замовника, що призначені для використання під час
виробництва, ремонту або експлуатації зразків ОВТ з РЕ, що закуповуються в
Україні.
Основними завданнями вхідного контролю РЕ для зразків ОВТ,
відповідно до вимог «Мороз-5» є:
- отримання достовірної оцінки якості РЕ, які пред’явленні на контроль;
- однозначність оцінки результатів якості РЕ за методикою виробника
та узгодженням її замовником, які здійснюються відповідно до планів
контролю;
- встановлення відповідності якості РЕ вимогам «Мороз – 5» з метою
своєчасного пред’явлення претензій виробнику РЕ, а також для оперативної
роботи з виробником з метою забезпечення необхідного рівня якості РЕ;
- припинення запуску у виробництво або ремонту РЕ, які не
відповідають вимогам «Мороз – 5», а також ГОСТ 2.124-85.
До вхідного контролю РЕ повинні надходити тільки ті РЕ, які були
прийняті відділом технічного контролю (ВТК) на підприємстві виробнику, та
затвердженні до застосування замовником, відповідно до наданої
документації. Якщо ж, супроводжувальна документація відсутня, але потреби
підприємства виробника ОВТ вимагають використання РЕ, то
використовувати дані РЕ можна тільки після погодження з конструкторським
підрозділом, шляхом проведення відповідних випробувань щодо державної
нормативно-технічної документації (НТД), з виходом оповіщень, які
затвердженні представництвом замовника на підприємстві-виробнику ОВТ.
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РЕ які надійшли від виробника на підприємство до проведення вхідного
контролю, повинні зберігатись окремо від прийнятих або відбракованих на
вхідному контролі. Вхідний контроль РЕ може бути проведено у будь-який
час, від отримання РЕ замовником до впровадження у виробництво ОВТ, але
обов’язково у гарантійні строки. Також, РЕ у яких вийшов строк зберігання,
незалежно від результатів попереднього контролю або випробування при
вхідному контролі, повинні пройти повторну перевірку і тільки після цього
може бути вирішене питання щодо впровадження даних РЕ у виробництво
ОВТ з РЕ. РЕ які були відбраковані під час проведення вхідного контролю,
повинні маркуватись та зберігатись до вирішення питання щодо повернення
цих РЕ на підприємство виробника.
Вхідний контроль РЕ іноді можливо проводити у два етапи. На
першому етапі проводиться зовнішній огляд РЕ та наявність
супроводжувальних документів, у тому числі комплектність РЕ. На другому
етапі проводиться перевірка якісних характеристик РЕ, відповідно до
паспорту на кожний РЕ.
Підрозділи підприємства, які отримали зразки РЕ на випробування
повинні у встановленні строки провести усі види випробувань та надати до
ВТК звіт щодо відповідності якості РЕ встановленим вимогам. Дані висновки
з випробувань разом з зразками РЕ передаються у виробництво ОВТ з
відповідною відміткою у облікових журналах або супроводжувальних
документах, у необхідних випадках дозволяється маркування РЕ, які пройшли
вхідний контроль.
Виробнику ОВТ з РЕ необхідно чітко володіти інформацією щодо
вхідного рівня дефектності РЕ, під яким розуміємо – рівень дефектності у
партії або потоці РЕ, які надходять на контроль за визначений проміжок часу.
Більш достовірні дані стосовно якості РЕ може надати середній вхідний
рівень дефектності, який визначається за результатами контролю декількох
партій.
Середній вхідний рівень дефектності характеризує якість РЕ і не
залежить від прийнятого плану контролю.
Значення середнього вхідного рівня дефектності може бути отримано за
результатами вибіркового або цілісного контролю декількох партій РЕ, які
надходять на контроль згідно з формулами, які зазначенні вище.
Значення середнього вхідного рівня дефектності може бути
використано у якості вихідного значення для обґрунтування та вибору
приймального рівня дефектності Acceptance Quality Level AQL.
За результатами проведеного вхідного контролю рекомендовано
складати акт про відповідність РЕ встановленим вимогам або їх не
відповідність.
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Якщо РЕ відповідають встановленим вимогам, то РЕ направляється у
виробництво. Якщо ж був виявлений брак або некомплектність партії РЕ
складається рекламаційний акт, який відправляється виробнику РЕ.
Було розглянуто основні вимоги щодо проведення вхідного контролю
РЕ вітчизняного виробництва, які встановлюються на зразки ОВТ з метою
оцінити проведення вхідного контролю підприємствами ОПК України. Але
нажаль в Україні на даний час не існує жодного загальнодержавного
нормативного документу, який би визначав основні вимоги щодо проведення
вхідного контролю, РЕ іноземного виробництва на підприємствах ОПК
України.
Швець О.О., Білик Ю.В., Колос Р.Л., к.іст.н., доцент
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ І
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ
ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ У ХОДІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

З перших днів російської агресії підрозділи Збройних Сил України
зіштовхнулися з рядом проблемних питань, які виникали та накопичувались у
ході "розбудови" у період з 1991 по 2014 рік. Окрім того не дивлячись на те,
що Збройні Сили України брали активну участь у багатьох операціях з
підтримання миру та безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй по
всьому світу, набутий ними досвід належним чином не впроваджувався у
військах і не в повній мірі враховувався для розробки нових зразків техніки та
озброєння, у тому числі, для частин та підрозділів інженерних військ.
Особливого значення, як показує досвід ведення бойових дій у ході
збройних конфліктів та АТО зокрема, набуває застосування безпілотних
літальних апаратів, які спроможні надавати інформацію у режимі реального
часу і яка є особливо цінною для підрозділів переднього краю та для ведення
інженерної розвідки. Тому актуальним є питання доукомплектування бойових
машин
механізованих підрозділів і машин для виконання завдань
інженерного забезпечення безпілотними літальними апаратами з радіусом дії
до 10 км, які б могли діяти в інтересах відділень і закріплюватись та
перевозились на бойових машинах, наприклад, у кулезахисних контейнерах.
Такі БПЛА необхідно оснащувати крім звичайних камер тепловізійними, у
тому числі, з можливістю супроводу колон на марші з можливістю передачі
інформації оператору ПЕОМ, який перебуває у рухомій машині і слідкує за
маршрутом руху. Кустарна адаптація закордонних зразків в Україні
проводиться переважно волонтерами. Промислове виробництво для потреб
Української армії планується здійснювати державним підприємством
Меридіан.
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Проблемним залишається укомплектування особового складу, у тому
числі, підрозділів інженерних військ компактними радіостанціями з радіусом
дії до 6 км, які б надавали можливість у ході виконання завдань підтримувати
зв'язок та керувати діями підлеглих командиром (від командира відділення
включно). На даний час проводиться закупівля та застосування закордонних
зразків типу Harris, Motorola, Kenwood, але поки що у недостатній кількості.
Особливої уваги потребують питання пов’язані з проведенням
капітальних ремонтів техніки особливо інженерної. На даний час вирішення
даної проблеми обтяжене паперообігом та розбалансованістю системи з
проведення середнього та капітального ремонтів. Більш доцільною
вважається схема за якою представники ремонтних підрозділів (заводів)
своїми транспортними засобами могли б забирати інженерну техніку, яка
потребує ремонту (капітального ремонту) безпосередньо з підрозділів. Ремонт
інженерних машин БАТ-2, ИМР-2 дозволяють проводити потужності на
державний підприємствах, а саме Львівському бронетанковому заводі та
Шепетівському ремонтному заводі. Потужності Харківського автомобільного
заводу дозволяють здійснювати ремонт землерийних машин ПЗМ-2 та
одноківшових екскаваторів ЭОВ-4421.
З урахуванням ведення бойових дій на передній план виходить ряд
проблемних питань щодо розвитку, модернізації та доукомплектування
озброєння та військової техніки, а саме: бойові машини піхоти та
бронетранспортери, як нових зразків так і ті що перебувають на озброєнні,
потребують доукомплектування мотопилами, так як особовий склад за їх
відсутності у складі комплекту машини не здатний у повному обсязі та у
стислі терміни провести фортифікаційне обладнання позицій та у зимовий
період
здійснити
заготівлю
дров;
невирішеним
залишається
доукомплектування
бойових
машин
з’ємними
малогабаритними
електроагрегатами потужністю до 4 кВт та комплектом кабельної мережі з
метою забезпечення роботи апаратури машини при вимкненому основному
двигуні (у зв’язку з великим розходом палива під час його роботи навіть у
режимі холостого ходу) і для забезпечення електричним струмом позиції
відділення у разі необхідності.
До засобів у яких є нагальна потреба та які не потребують значних
фінансових вкладень на розробку та виготовлення, а також
високотехнологічного обладнання є маскувальні сітки, надувні та розбірні
макети техніки (при чому розбірні макети доцільно виготовляти за межами
зони ведення бойових дій та підвозити у розібраному стані до підрозділів).
Частково ця проблема вирішується шляхом їх виготовлення волонтерами.
Зрушенням в цьому напрямку стало проведення державної закупівлі
маскувальних сіток вітчизняного виробництва.
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Не вирішеними у повному обсязі залишаються питання оснащення
інженерних підрозділів оновленими (доукомплектованими) комплектами
розмінування, сучасними роботами і засобами пошуку протитанкових та
протипіхотних мін у зв’язку з масовим застосуванням мінно-вибухових
загороджень та саморобних вибухових пристроїв у ході АТО. До збройних
сил за програмою допомоги від закордонних партнерів надходять нечисленні
роботизовані комплекси розвідки та розмінування систем Talon, Andros F6A,
Codham, Digital Vanguard ROV. Для пошуку боєприпасів застосовують
іноземні метало детектори сімейства Garrett, Vallon. На жаль даний напрямок
залишився поза увагою вітчизняних виробників.
Отже, проблемні питання пов’язані з перспективами розвитку
озброєння та військової техніки для частин та підрозділів у тому числі
інженерних військ Збройних Сил України можуть вирішуватися тільки у ході
вивчення та аналізу зібраного та систематизованого досвіду застосування
кожного окремого зразка з урахуванням досвіду ведення бойових дій,
вивчення нових тенденцій розвитку озброєння та техніки провідних країн
світу та досвіду їх застосування у ході збройних конфліктів.
Шишацький А.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

Проведений аналіз досвіду останніх локальних конфліктів, військових
навчань та бойових дій на Сході України показав, що засоби радіозв’язку
подекуди залишаються єдиним родом зв’язку для організації управління.
Оцінку ефективності засобів радіозв’язку складно провести по одному з
критеріїв. Отже завдання оцінки ефективності засобів радіозв’язку є
актуальною науковою та практичною задачею.
Найбільш загальним методологічним принципом, що використовується
для дослідження будь-яких систем є системний підхід. Ієрархія опису або
абстрагування об’єкту вводиться як спосіб вирішення протиріч між простим
описом та необхідністю врахування багатьох характеристик об’єкту.
Досить часто властивості системи формулюють у вигляді деякої
сукупності вимог до її вихідних властивостей – якісним показникам.
Тоді під ефективністю засобу радіозв’язку будемо розуміти ступінь
ефективного
виконання
вимог,
що
визначаються
функціоналом
взаємопов’язаних величин, що звичайно називають критерієм ефективності та
відображає міру близькості зовнішніх показників системи до показників, що
необхідні при конкретному виділеному ресурсі та вхідному процесі.
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Декомпозиція складної ієрархічної системи на сукупність зручних для
опису дворівневих моделей дозволить провести оцінку ефективності будьякого рівня ієрархії незалежно від інших методологічних позицій. При цьому
для оцінки ефективності будь-якого рівня ієрархії необхідно:
задати (визначити) вимоги до зовнішніх показників системи та наявний
ресурс, для досягнення зазначеної цілі;
визначити умови функціонування системи, що зводиться до задачі
зовнішніх впливів на систему та характеристик вхідного процесу;
визначити поняття внутрішнього стану системи;
визначити взаємні зв’язки до показників якості, внутрішнім станом
системи для заданого ресурсу, тобто розробити математичну модель системи;
визначити цільовий функціонал (критерій ефективності).
Описаний вище підхід до оцінки засобів радіозв’язку буде покладено в
основу майбутньої методології управління радіочастотним ресурсом систем і
комплексів військового радіозв’язку.
Шкварський О.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
РОЗРАХУНОК НИЗЬКОВОДНИХ МОСТІВ НА ГАЛЬМІВНІ НАВАНТАЖЕННЯ

Проблемам подолання військами водних перешкод приділялась та
приділяється значна увага, як в нашій країні так і в провідних країнах світу.
Це пов’язано в першу чергу з тим, що в останні роки зросла кількість
збройних конфліктів в різних регіонах світу. Їх характерною особливістю є
руйнування інфраструктури а саме стратегічних об’єктів таких як мости.
Тільки за період проведення антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей було зруйновано 34 мости.
Виконання завдань військовими частинами в умовах руйнування
стратегічних об’єктів незаконними збройними формуваннями та диверсійнорозвідувальними групами противника потребують якісного інженерного
забезпечення. Одним з основних завдань інженерного забезпечення дій
військових частин під час виконання завдань є подолання водних перешкод
які зустрічаються на маршрутах пересування.
Проведений аналіз досвіду інженерного забезпечення в ході проведення
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей на
сході країни вказує, що існуючі підходи до інженерного забезпечення
подолання водних перешкод при пересуванні військ в операціях та при
проведенні відновлювальних робіт на пошкоджених мостах призводять до
швидкого виведення з ладу штатних механізованих мостових споруд, що не
призначені для довготривалого стаціонарного використання на водній
перешкоді. Їх відновлення потребує значних фінансових ресурсів та часу,
посилюючи таким чином проблему невідповідності між наявністю та
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потребою у відповідних засобах подолання водних перешкод. Таким чином
постає актуальна наукова проблема пошуку та обґрунтування можливості
часткової заміни штатних механізованих мостових споруд при побудові
мостових переправ на більш прості та менш вартісні в експлуатації
конструкції мостових переходів. Одним з можливих варіантів таких
конструкцій є військові низьководні мости. Незважаючи на більш тривалий
час для їх встановлення у порівнянні з механізованими засобами вони мають
такі переваги, як простота спорудження, низькі затрати та порівняно висока
тривалість експлуатації на водних перешкодах, легкість відновлення при
пошкодженнях в ході ведення бойових дій.
Проблематика побудови конструкцій військових низьководних мостів
розглянуто у роботах Козлова М.А., Кобікова Г.А., Ключарева В.А., Муратова
А.А., Нивина Н.А., Лисухіна І.Ф., Поліщука В.А., Шаповала І.П. та інших
вчених.
За кордоном підхід застосування військових низьководних мостів в ході
ведення бойових дій не розглядається. Командування НАТО вважає
достатньою наявну кількість штатних механізованих засобів подолання
водних перешкод для успішного виконання завдань, та не планує їх
застосування у ситуаціях, що не передбачені їх призначенням (зокрема для
довготривалої заміни стаціонарних мостових споруд).
Подолання водних перешкод є однією з основних завдань інженерного
забезпечення, тому питання скорочення часу на подолання водних перешкод
вимагає більш детального вивчення.
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Косяковський А.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
РОЗБУДОВА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
ЯК ГОЛОВНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НА МОРІ

В умовах збройної агресії РФ, захоплення Криму та частини Донбасу, в
умовах перманентної загрози розширення конфлікту, бойові спроможності
ВМС ЗС України мають бути приведені до рівня, який дозволить забезпечити
захист інтересів України на морі та дати відсіч потенційним загрозам з
морських напрямків на Чорному та Азовському морях. Противник має значну
кількісну та якісну перевагу на морі, широкі можливості для ведення
демонстраційних та наступальних дій з морського напрямку, активно
нарощує сили. Навіть для ведення обмежених асиметричних дій у відповідь
Україні необхідно швидкими темпами нарощувати власний військовоморський потенціал і розвивати можливості зі стримування противника з
використанням потенціалу свої підприємств та закордонних партнерів.
З метою забезпечення розвитку військово-морських спроможностей
України протягом 2014-2016 років вищим військово-політичним
керівництвом країни вжито низку заходів. Зокрема, основні напрямки
відновлення та розвитку національних ВМС були задекларовані у ключових
документах сектору безпеки і оборони держави - Стратегії національної
безпеки України та Воєнній доктрині України, введених в дію Указами
Президенту України у 2015 році. У грудні 2015 року завершено будівництво
та станом на сьогодні тривають випробування 2-х перших малих броньованих
артилерійських катерів, які, навіть ще не перебуваючи у складі ВійськовоМорських Сил, у минулому місяці прийняли участь у захисті виключної
економічної зони України.
У той же час, на жаль, очікуваних системних зрушень у розвитку
поглядів на роль розвитку військово-морської сили в обороні держави та
відповідних практичних кроків і до цього часу не відбувається. Станом на
сьогодні все ще відсутнє конкретне та однозначне рішення щодо
впровадження перспективної моделі ВМС ЗС України. Наявність зазначеної
моделі є обов’язковим підґрунтям для системного розвитку ВМС у
короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Також
не розроблено і не впроваджено на практиці нову редакцію Морської
доктрини України, яка б враховувала сучасну військово-політичну ситуацію.
Також, внаслідок зосередження більшості ресурсів на вирішенні
поточних завдань стримування агресії на сухопутному напрямку, на жаль,
залишається без змін традиційна багаторічна практика фінансування потреб
ВМС ЗС України по “залишковому” принципу. Зокрема, у бюджетних
коштах, виділених Міністерству оборони на 2016 рік, частка витрат на ВМС
складає трохи більше 2%, а витрати на створення і закупівлю нового
морського озброєння
- лише близько 1%. При цьому фінансування
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будівництва новітнього бойового корабля класу “корвет” взагалі не
передбачається. Незважаючи на це, в рамках завдань визначених “Державною
цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки на
період 2017-2020 років”, що була розроблена ЦНДІ ОВТ ЗС України разом із
співвидавцями та затверджена у 2015 році, виконується ряд проектів,
виконання яких дає надію на відродження ВМС ЗС України з відповідними
бойовими спроможностями.
Мета конференції, серед іншого, - визначити перспективні напрямки
покращення технічного стану національних ВМС з метою нарощування їх
бойового потенціалу. При цьому хотілося б акцентувати увагу на
необхідності нарощування не тільки корабельного складу, ударних,
протичовнових, протимінних та протиповітряних можливостей ВМС, а також
на критичному стан інфраструктури, зокрема систем висвітлення надводної та
підводної обстановки. Це потребує зосередження зусиль вітчизняного ОПК
на створенні нових уніфікованих зразків морської зброї, комплексів та
систем, сумісних з аналогічними зразками наших західних партнерів.
Таким чином, розбудова військово-морського потенціалу держави є
сьогодні головною умовою забезпечення національної безпеки України на
морі та оборони з морського напрямку, захисту незалежності України, її
державного суверенітету і територіальної цілісності та створення умов для
розвитку України як морської держави.
Тарасов А.А., Радчук В.В., Нефедов М.Л.
Командування ВМС ЗС України
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЗРАЗКІВ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ

Згідно з проектом нової редакції Морської доктрини України на період до
2035 року одним з головних пріоритетів національних інтересів України на морі є
захист її державного суверенітету.
Необхідний захист і оборону своїх морських кордонів, судноплавства,
промислових зон і районів іншої господарської діяльності в морі, боротьбу з
контрабандою, тероризмом, морським піратством, а також представництво країни
та демонстрацію прапора у визначених районах Світового океану ефективно здатні
вирішувати тільки Військово-Морські Сили.
Однією з основних умов розвитку національних Військово-Морських Сил є
максимальне використання можливостей вітчизняного кораблебудування.
Розвиток системи військового кораблебудування напряму залежить від
замовлень Військово-Морських Сил України, що в свою чергу, залежить від їх
фінансування. Цілком зрозуміло, що відсутність флотського замовлення
призводить якщо не до руйнування військового кораблебудування, то до значного
його послаблення.
Такий стан, що склався сьогодні в кораблебудуванні, також є наслідком
відсутності дієвих програмних документів державного рівня, які б визначали
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цілісну систему дій, спрямованих на технічне переоснащення корабельного
складу національного флоту у довгостроковій перспективі. А нормативноправова база, що була розроблена за останні роки, не була реалізована на
практиці.
Водночас, військовий корабель – це складна інженерна споруда, яка є
комплексною системою взаємопов’язаних елементів (корпус, зброя, озброєння та
технічні засоби), сукупність яких формує його бойовий та технічний обрис. І весь
цей складний механізм повинен бути постійно готовим до виконання покладених
на нього завдань.
Яскравий приклад такої кооперації – багатоцільовий корабель класу
“корвет” проекту 58250. Так, у створенні 29 вітчизняних зразків
комплектуючого обладнання (озброєння та технічних засобів) беруть участь
близько 200 підприємств різного рівня кооперації.
Слід зауважити, що відсутність достатнього фінансування протягом
багатьох років призвела до порушення принципу циклічності застосування
корабельного складу, яким передбачається збалансоване чергування
виконання завдань в морі, стоянки в базі та перебування в ремонті.
Повертаючись до реалій сьогодення, можливо констатувати, що існуючий
стан корабельного складу Військово-Морських Сил України та системи воєнного
кораблебудування, м'яко кажучи, критичний та впритул наблизився до критичної
межі, а за деякими позиціями вже й ця лінія подолана.
На даний час в інтересах Військово-Морських Сил тривають роботи зі
створення багатоцільового корабля класу “корвет” проекту 58250, будівництва
шести малих броньованих артилерійських катерів проекту 58155 (два з яких на
даний час проходять державні випробування), розробки технічних проектів
ракетного катера типу “Лань” та модернізації фрегата “Гетьман Сагайдачний”.
Достовірним фактом є те, що підприємства оборонно-промислового
комплексу України в кооперації із закордонними партнерами спроможні
спроектувати та побудувати будь-який корабель чи судно для потреб
національного флоту, питання полягає тільки в наявності коштів та економічній
вигоді для держави.
Тому, доцільно поповнення корабельного складу ВМС ЗС України
здійснювати наступними шляхами:
1. Конкурентоспроможні кораблі та такі, що технічно можливо й економічно
вигідно проектувати та будувати підприємствами України (корвети, ракетні та
артилерійські катери, у тому числі броньовані), розробляти та будувати в Україні з
максимальним використанням національної зброї та технічних засобів і
додатковим використанням іноземних комплектуючих, які не виробляються в
Україні.
2. Сучасні кораблі, які технічно не можливо або економічно не доцільно
розробляти чи будувати в Україні (тральщики, підводні човни), закуповувати в
іноземних компаній.
3. Кораблі, потреба у яких визначається кількістю, меншою ніж економічновигідна серія (десантні кораблі, швидкохідні катери спецпризначення...),
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закуповувати або отримувати в якості воєнно-технічної допомоги від іноземних
флотів тих, що перебувають в експлуатації або виводяться в резерв з достатнім
залишковим ресурсом.
4. Кораблі, в яких існує значна світова потреба щодо них на ринку розробки і
будівництва (патрульні кораблі та катери), розробляти і будувати в кооперації із
закордонними компаніями та флотами.
5. Спеціальні судна та судна забезпечення (кораблі розвідки, буксири,
водовози, плавучі склади, танкери, гідрографічні та роз'їзні катери тощо) замовляти
спільно з іншими судновласниками України та дообладнувати до спеціальних
вимог (щодо оснащення радіотехнічними засобами та артилерійськими системами)
на суднобудівних заводах України.
Компонування різних варіантів поставки кораблів та суден забезпечення
дозволить:
у мінімально короткий термін частково покрити потреби ЗС України в
бойових кораблях та суднах забезпечення для захисту національних інтересів
України на морі;
забезпечити сталий розвиток вітчизняного кораблебудування і суміжних
галузей промисловості;
зберегти технічну незалежність під час обслуговування кораблів протягом
усього їх життєвого циклу;
підвищити науково-виробничий потенціал вітчизняних підприємств за
рахунок освоєння іноземних технологій;
зберегти наявні та створити нові робочі місця;
залучити інвестиції в кораблебудівну та суднобудівну галузі України з боку
країн-партнерів зі створення кораблів озброєння та військової техніки.
Бережний О.М., к.т.н., с.н.с., Аверічев І.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ

Завдання
виявлення,
супроводження,
визначення
координат,
характеристик руху і державної приналежності надводних кораблів,
малорозмірних швидкохідних об’єктів та повітряних цілей, що рухаються на
малих висотах, у відкритих та прибережних районах моря (океану) є одними
із головних завдань будь-якої морської держави. Особливо ця проблема
загострилась у зв’язку з окупацією Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь.
Завдання контролю (моніторингу) за морською акваторією у відкритих та
прибережних районах Чорного та Азовського морів в Україні покладені на:
Військово-Морські Сили Збройних Сил (ВМС ЗС) України –
надводні кораблі та стаціонарні берегові пости спостереження;
Державну прикордонну службу України – кораблі (катери), пости
спостереження;
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Міністерство інфраструктури України – берегові пости
спостереження, які об’єднанні у систему «Дельта – лоцман».
Тема удосконалення системи спостереження за надводною
обстановкою розглянута у багатьох роботах та відображена у дорученні
Міністра оборони України щодо забезпечення створення національної
системи висвітлення морської обстановки на базі ВМС ЗС України за рахунок
існуючих систем Державної прикордонної служби, ВМС, Міністерства
інфраструктури України.
Проблемні питання:
існуючі берегові пости спостереження оснащені застарілими
радіолокаційними станціями виробництва СРСР типу «Дон» та «Мис», які
вичерпали встановлений експлуатаційний ресурс.
Шляхи вирішення проблем
Оснащення існуючих берегових постів спостереження сучасними РЛС
вітчизняного виробництва типу СР-210 «Дельта» та П-18 «Малахіт».
При проведені науково-технічної експертизи щодо порівняльного
аналізу вітчизняних зразків з існуючими аналогами [РЛС Sea Giraffe AMB
(виробник SAAB, Швеція), РЛС МР-10М1Е «Іртиш-ЗС» (виробник ВАТ
«Саратовский радиоприборный завод», РФ), РЛС «Мис» (виробник ВАТ
«Саратовский радиоприборный завод», СРСР), РЛС «Дон» (виробник, ВАТ
«Горизонт», СРСР)] за чисельними значеннями коефіцієнта технічної
досконалості (КТД) виявлено, що вони відповідають світовому науковотехнічному рівню, а за узагальненим коефіцієнтом «ефективність-вартість»
РЛС СР-210 «Дельта» навіть є кращою.
Довідково:
Відповідно до потреб ВМС ЗС України на період 2016-2020 роки
визначено у необхідності закупівлі 10-ти РЛС СР-210 «Дельта»
(розробник ДП НДІ «Квант – Радіолокація») та 6-ти РЛС П-18
«Малахіт» (виробник АТ ХК «Укрспецтехніка»), але зона огляду по
надводним цілям не охоплює всю частину північно-західної зони Чорного
моря.
Для вирішення цієї проблеми необхідно залучення сил та засобів
Державної прикордонної служби України в інтересах ВМС (для патрулювання
морської зони відповідальності) або необхідна розробка (закупівля)
берегового багатофункціонального радіолокаційного комплексу виявлення
«заобрійних об’єктів» типу «Мінерал» (розробник ДП НДІ «Квант –
Радіолокація»).
Багатофункціональний радіолокаційний комплекс типу «Мінерал»
здійснює виявлення «заобрійних об’єктів» за рахунок об’єднання різних
радіоелектронних засобів у єдину систему, але не дозволяє їх виявляти в
нормальних умовах, якщо вони здійснюють режим радіомовчання.
Стосовно
класичних
заобрійних
РЛС,
які
можуть
бути
використовуватися в інтересах флоту, існує проблема, яка пов’язана з
необхідністю використання великих антенних полів а також із суттєвим
енергетичним потенціалом, що випромінюється у простір.
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Березовский С.А.
Одесский национальный политехнический университет
КОМАНДНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ТРАНСФОРМЕР "КОТ"
ДЛЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Украина - морская держава. Защита территориальных вод - актуальная
задача. Выполнение этой задачи возлагается на Военно-Морские Силы
страны. Ему определяются задачи и формируется состав, а также
определяются особенности и тенденции развития.
Выполнение задачи развития возможно по нескольким вариантам:
эволюционном и революционном.
Эволюционный
путь
развития
предполагает
дальнейшее
совершенствование существующих технических решений, при том, что их
часть в настоящее время уже находится на грани своего развития при
колоссальной стоимости продукции.
Основные инновационные решения в военно-морских силах мирового
масштаба направлены на новые конструкции, архитектуры, движители;
многофункциональность; модульность; решения по защите.
Программа Hydra (USA) подразумевает разработку беспилотной
субмарины или «корабля-матки», как ее называют разработчики, который
предназначен для транспортировки в своих модульных отсеках подводных и
надводных беспилотных аппаратов (БА). Особенность программы - изделие
не поставляется на мировой рынок вооружений.
Сетеценричные боевые действия в будущем будут вести роботы и БА,
объединенные в разведывательно - ударные системы.
Революционный путь развития - разработать СВОЙ концепт 3D
масштабируемого (мини, микро ...) водно-подводного транспортного средства
- командный операционный трансформер (КОТ) и систему управления
группой КОТ, которые по функционалу приближенны к профессиональным
большим БА, но с особыми свойствами.
Сегодня
микроэлектроника
позволяет
обеспечить
обычную
радиоуправляемую модель полным функционалом большого БА.
Среди особых свойств можно обозначить двойное назначение КОТ, и
его многофункциональность. В состав КОТ может быть добавлен любой
комплект функциональных модулей и много прочего.
Кроме того в КОТ использованы некоторые особенности - инвариантная
плоскость плавания; изменяемая геометрия плоскости плавания; 3D
управление; 3D масштабируемость КОТ по технологиям типа DMS, что
обеспечивает
преимущества
в
сравнении
с
традиционными
производственными методами и сокращение временного цикла производства.
Отечественные разведывательные и ударные, исследовательские и
охранные КОТ смогут значительно поднять обороноспособность Украины, а
также стать конкурентными на мировом рынке вооружения.
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

323

СЕКЦІЯ 4

Гусак З.Т.
ДП «КНДІ гідроприладів»
ПРО ФОРМУВАННЯ НАПРАВЛЕНОСТІ В СИСТЕМІ «ГІДРОАКУСТИЧНА
СТАНЦІЯ – НАДВОДНИЙ КОРАБЕЛЬ» З АНТЕНАМИ ЗМІННОЇ ГЛИБИНИ

На сьогоднішній день одним з видів морського озброєння являються
системи «гідроакустична станція – надводний корабель» з антенами змінної
глибини, головною задачею яких є сканування та пошук підводних об’єктів.
Зазвичай такі системи складаються з наступних складових: корабельносій та гідроакустична станція (ГАС). Буксирувана частина ГАС складається
з підйомно-опускного пристрою, кабель-тросу, буксированого тіла –
заглиблювача з низькочастотним випромінювачем, та прийомна гнучка
протяжна буксирувана антена (ГПБА). У зв’язку із тим, що випромінювання
звуку здійснюється на низьких частотах, а розміри заглиблювача обмежують
розміри випромінювача, останній в більшості випадків має розміри менші за
довжину випромінюваної хвилі. Як результат випромінювач представляє
собою ненаправлене точкове джерело звуку. В свою чергу ГПБА працює в
режимі прийому, причому вона як лінійна система має осьову симетрію і
формує характеристику направленості у вигляді тіла обертання і у
відповідних перерізах формує ненаправлені властивості. Таким чином
виникає питання ліво-правосторонньої неоднозначності визначення пеленгу
на ціль.
Одним з варіантів вирішення цього питання є використання
заглиблювачів з випромінювачами з наступними конструктивними
особливостями: схема побудови гідродинамічного заглиблювача представляє
собою літакоподібну форму; випромінювач у складі заглиблювача
представляє собою два циліндричні перетворювачі, вісі яких паралельні вісі
заглиблювача; для забезпечення управління рухом заглиблювача слугує
оперення в хвостовій його частині, основним елементом якого є
горизонтальний елемент крила Т-подібної форми обтічного профілю. Кут
нахилу цього крила забезпечує задану глибину занурення буксируваної
частини ГАС.
Покриття Т-подібного крила акустично м’яким матеріалом перетворює
його на акустично м’який екран. Цей факт прямо впливає на властивості
випромінювачів, оскільки конструкція передбачає контакт випромінювачів із
Т-подібним крилом.
На сьогоднішній день розрахунків такого роду антен не проводилося.
Мій доклад присвячено саме вирішенню цього питання. Під час роботи такої
антени відбуваються два види взаємодії – перетворення енергій та взаємодія
антени із навколишнім середовищем. Перетворення енергій полягає у
взаємодії електричного, механічного та акустичного волів, які існують у
перетворювачах. Виходячи з цього в даній роботі було виконано вирішення
задачі визначення направленості циліндричних випромінювачів із екраном в
діаметральній площині.
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Рішення вказаної задачі зводиться до рішення задачі визначення
фізичних полів. Для цього була визначена математична модель, яка дозволила
описати роботу випромінювача за допомогою диференційних рівнянь та
граничних умов. В ході рішення задачі були використані метод розділення
змінних, метод часткових областей та властивості повноти та ортогональності
функцій. В результаті була складена та вирішена нескінчена система лінійних
алгебраїчних рівнянь, рішення якої дозволяє визначити параметри фізичних
полів. На основі отриманих параметрів розраховується і направленість
випромінювача в дальньому полі.
Були проведені розрахунки випромінювачів для певного набору
параметрів. В результаті цих розрахунків були отримані і побудовані
діаграми направленості випромінювачів. Ці діаграми побудовані в площині
поперечного перерізу випромінювачів, тому вони представляють собою
діаграми направленості у вертикальній площині. Аналіз діаграм свідчить про
наступне: по-перше, на наднизьких частотах спостерігається зменшення рівня
випромінювання у тильному напрямку зі сторони екрану. При збільшенні
частоти рівень тильного випромінювання поступово зменшується і тильне
випромінювання не перевищує рівня 0,2 від максимуму в головному
напрямку, що відповідає протилежній екрану стороні випромінювача. Це
говорить про те, що використання наведеної конструкції дозволяє отримати
направлені властивості циліндричних випромінювачів на низьких частотах.
По-друге, із подальшим збільшенням частоти діаграми направленості
набувають певних змін, що полягають у збільшенні рівня бічного
випромінювання, причому цей рівень стає більшим за рівень випромінювання
в головному напрямку. Проте це явище відбувається на достатньо високих
частотах.
Висновок: покриття Т-подібного крила заглиблювача із циліндричними
п’єзокерамічними випромінювачами системи «гідроакустична станція –
надводний корабель» дозволяє отримати направлені властивості на низьких
частотах для вирішення питання ліво-правосторонньої неоднозначності при
роботі цієї системи.
Дерепа А.В., к.т.н., с.н.с.

Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
СИСТЕМА ВИСВІТЛЕННЯ ПІДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ.
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Однією із найважливіших задач Військово-Морських Сил Збройних
Сил України (ВМС ЗС України) є оперативне 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. Під юрисдикцією України залишаються
значна кількість морських торгових портів, які потребують захисту. Із них
Одеський, Чорноморський (бувший Іллічовський), Южний та Миколаївський
МТП за об’ємами перевалки вантажів є одними із найбільших на
чорноморському басейні.
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Система висвітлення підводної обстановки (СВПО) в морських
операційних зонах призначена для виявлення та класифікації в межах
відповідних зон різнотипних підводних цілей: підводних човнів усіх класів,
засобів доставки підводних диверсійних сил, підводних диверсантів,
морських мін тощо.
Відповідно до Концепції створення системи висвітлення підводної
обстановки в морських операційних зонах, затвердженої наказом начальника
Генерального штабу № 11 від 04 лютого 2008 року СВПО включає такі зони:
ближня – співпадає з ближньою зоною протипідводно-диверсійної
оборони і включає також зону самооборони кораблів;
середня – в межах 25-30 миль від входу в бухту, гавань, порт;
дальня – починається з дальньої межі середньої зони, обмежується
можливостями засобів висвітлювання підводної обстановки з виявлення
підводних човнів середньої та великої водотоннажності і складає 50-75 миль.
Стан справ. Задачі щодо створення СВПО у ВМС ЗС України не
вирішувались, фінансування не проводилось. Гідроакустичне озброєння
обмежується наявністю штатного обладнання на кораблях, що залишились у
ВМС ЗС України (зокрема на фрегаті «Гетьман Сагайдачний»). Технічний
стан гідроакустичного озброєння критичний, підтримка його в робочому
стані ускладнюється відсутністю запасних частин.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня
2007 р. N 831 «Про затвердження Державної цільової правоохоронної
програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період
до 2015 року на Міністерство оборони України була поставлена задача щодо
проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (ДКР) і
закупівлі зразків озброєння та військової техніки (ОВТ): стаціонарний
гідроакустичний комплекс висвітлення підводної обстановки в глибоководній
частині Чорного моря; маневрово-позиційна система висвітлення підводної
обстановки з використанням гідроакустичних буїв; система виявлення
підводних диверсійних сил та засобів; автоматизована система управління
засобами висвітлення підводної обстановки.
На жаль із цих робіт було лише розроблені та погоджені оперативнотактичні вимоги до таких зразків ОВТ: водолазної гідроакустичної станції
виявлення підводно-диверсійних сил та засобів; гідроакустичної станції
виявлення підводно-диверсійних сил та засобів (ГАС ПДСЗ); позиційної
радіогідроакустичної станції виявлення підводних човнів; авіаційного
радіогідроакустичного буя.
Шляхи вирішення: завершення створення та прийняття на озброєння
гідроакустичного комплексу «Зірниця-58250». На сьогодні виконується етап
розробки конструкторської документації та створення головного зразка.
Роботи виконані на 60-70 %;
завершення створення та прийняття на озброєння ГАС ПДСЗ «Тронка»,
що передбачена до укомплектування як кораблів, так і катерів.
Передбачається використання ГАС ПДСЗ «Тронка» в якості стаціонарної
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станції. Державним підприємством «Київський науково-дослідний інститут
гідроприладів» (ДП «КНДІ ГП») проведена ДКР та виготовлено дослідний
зразок. На сьогодні проводяться заводські випробування;
створення та прийняття на озброєння кабельної гідроакустичної станції
виявлення підводних об’єктів «Олімп-3К». На сьогодні в ЦНДІ ОВТ ЗС
України розроблено програма та методики проведення визначальних
випробувань зразка «Олімп-3К», виготовленого ДП «КНДІ ГП»;
створення та прийняття на озброєння радіогідроакустичної підсистеми
виявлення підводних човнів на базі пасивних ненаправлених буїв РГБ-16В,
шифр «Ятрань». На сьогодні в ЦНДІ ОВТ ЗС України розроблено програма та
методики проведення визначальних випробувань зразка «Ятрань»,
виготовленого ДП «КНДІ ГП»;
створення системи висвітлення підводної обстановки на базі кабельної
гідроакустичної станції виявлення підводних об’єктів «Олімп-3К» і ГАС
ПДСЗ «Тронка».
Очікуваний результат: отримання системи висвітлення підводної
обстановки в операційній зоні ВМС ЗС України;
отримання сучасного корабельного гідроакустичного комплексу;
отримання сучасної гідроакустичної станції виявлення підводнодиверсійних сил та засобів як корабельної, так і стаціонарної;
отримання радіогідроакустичної підсистеми виявлення підводних
човнів на базі авіаційних радіогідроакустичних буїв.
Всі ці заходи дозволять вирішити задачу отримання інформації про
підводну обстановку в морській операційній зоні ВМС ЗС України у
масштабі часу, близькому до реального та 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.
Кочарян О.О.

Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БУДІВНИЦТВА НОВИХ КОРАБЛІВ
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

У сучасних умовах основними призначенням військово-морських сил
залишається відсіч збройній агресії з морського напрямку та захист
національних інтересів держави на морі.
Для стримування агресивних намірів РФ з морських напрямків потрібно
оновлення корабельного складу ВМС ЗС України. Головним стримуючим
агресора фактором повинна стати наявність ударної зброї морського,
берегового та повітряного базування. У цій важливій справі нам слід
розраховувати, перш за все, на власні сили, вітчизняні розробки та
вітчизняний промисловий потенціал.
Формуючи корабельний склад військово-морських сил держави,
необхідно дотримуватися наступних принципів:
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створення оптимальних на тривалу перспективу програм
військового кораблебудування, що забезпечують розумне співвідношення
бойових кораблів і катерів та кораблів, суден і засобів забезпечення, а також
необхідну берегову інфраструктуру;
забезпечення розумного рівня оборонної достатності за
припустимо найнижчих витрат ресурсів;
врахування високої ймовірності бойового застосування бойових
кораблів у локальних конфліктах;
можливості планування розвитку кораблебудування та озброєння
в спокійній обстановці,
орієнтації на партнерство та військово-технічне співробітництво
для забезпечення мирного співіснування;
Вищенаведені основні принципи будівництва військово-морських сил
характерні для багатьох країн світу, що значною мірою змінюють усталені
традиції. Умови будівництва військово-морських сил змінилися і потребують
значного розширення кола наукових досліджень, насамперед пошукових
робіт з обґрунтування програм озброєння та вигляду перспективних бойових
кораблів.
Тому дотримуючись нових принципів, основу ВМС ЗС України мають
становити нові корвети проекту 58250, ракетні катери типу “Лань”, малі
броньовані артилерійські катери типу “Гюрза”, десантно-штурмові катери
типу “Кентавр” та інші.
Для відродження бойового потенціалу військово-морських сил
необхідно продовжувати цілеспрямовану роботу з формування типажу
перспективних бойових кораблів відповідно до завдань військово-морських
сил та умов їх функціонування.
Кулагін К.К., к.т.н., доцент, Ведмідь О.І., к.т.н., доцент,
Чумак Б.О., к.т.н., доцент, Нос І.А., к.т.н., Лященко Р.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ
ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНА ПРИМОРСЬКОГО БАЗУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Після окупації півострова Крим Російською Федерацією гостро встало
питання відновлення втраченої експериментально-випробувальної бази
випробувального полігона "Чауда" Державного науково-випробувального
центру Збройних Сил України. В результаті проведених досліджень був
розроблений концептуальний підхід до розв'язання проблеми створення на
континентальній частині України нового випробувального полігону
приморського базування. На його основі було визначено декілька
альтернативних варіантів розміщення нового полігону та розроблено
пропозиції до проекту Концепції Державної цільової програми створення
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полігону для випробувань зенітного ракетного озброєння (ЗРО), авіаційних
засобів ураження та проведення навчань з бойовими пусками (стрільбами).
Авторами запропоновано методичний апарат для визначення
потенційної придатності місцевості для розбудови випробувального полігону
із дотриманням встановлених вимог безпеки. При виборі розташування
наземних (морських) ділянок створюваного полігону використовувалась
методика визначення просторових обмежень на основі даних моделювання
руйнівного потенціалу ЗРО та можливих умов його застосування, з
урахуванням потенційно ймовірних нештатних ситуацій та їх наслідків.
Дотримання унормованих показників безпеки є одним з ключових обмежень
при виборі розташування полігону, оскільки специфіка застосування засобів
ураження та повітряних мішеней завжди супроводжується ризиком
виникнення нештатних ситуацій, що можуть ініціювати небезпечну подію
(аварію, катастрофу). Запропонована методика базується на міжнародних
стандартах та сучасних підходах до аналізу та управління ризиком
потенційно небезпечних об'єктів.
Левицький І.С.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БОРТОВИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
СИСТЕМ КОРАБЛЯ

Інформаційна технологія створення бортових інтелектуальних систем
(ІС) передбачає умови організації обчислювального комплексу і
формалізацію знань про динаміку взаємодії корабля із зовнішнім
середовищем. Завдання аналізу і інтерпретації інформації при функціонуванні
бортових ІС визначають концепцію розробки інтелектуальних систем,
заснованих на знаннях, безперервна зміна і вдосконалення яких відбувається
в процесі їх експлуатації. Особливості цих завдань полягають в наступному:
аналіз альтернатив, прогноз розвитку ситуації і ухвалення рішень
здійснюється на основі цих динамічних вимірів, математичних моделей і
структурованої бази знань. Для забезпечення надійності оцінки ситуації і
вироблення обґрунтованих рішень враховуються : реальна структура повітря
хвилевого поля; особливості динаміки корабля в даній ситуації; фактичний
стан морехідних якостей.
алгоритм і програмне забезпечення реалізуються з урахуванням
функціонування системи в режимі реального часу, виходячи з допустимого
часу реакції. Оцінка і прогноз динамічних характеристик корабля засновані
на ефективному поєднанні традиційних методів аналізу поведінки корабля на
хвилюванні з нейромережними алгоритмами перетворення вимірювальної
інформації в умовах неповноти і невизначеності даних;
база знань ІС в максимальному ступені пристосована до сприйняття
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фактичної інформації про поведінку корабля на хвилюванні при безперервній
зміні динаміки об'єкту і зовнішнього середовища. Інтерпретація складних
процесів і явищ, що визначають поведінку корабля на хвилюванні,
здійснюється на основі принципів обробки інформації в мультипроцесорному
обчислювальному середовищі. Динамічна модель бази знань працює спільно
з графічним інтерфейсом, що забезпечує наочне відображення процесу
розвитку ситуації, індикацію зовнішніх дій і оперативної зміни сигналів, що
управляють, на основі когнітивної парадигми.
Таким чином, використовувані моделі і об'єкти управління у бортових
ІС нових поколінь є класом динамічних систем, стан яких безперервно
змінюється в часі. Особливості поведінки корабля в середовищі, що
безперервно змінюється, визначають різні підходи, що поєднують традиційні
методи і моделі аналізу і прогнозу динамічних ситуацій з новим
математичним апаратом, що включає штучні нейронні мережі і генетичні
алгоритми.
Актуально розглянути принципи, що покладені в основу розробки
бортових (ІС), які функціонують в режимі реального часу в умовах
невизначеності і неповноти початкової інформації.
Лещенко С.П., д.т.н., професор,
Нос І.А., к.т.н., Польшина Л.В., Луковський О.Я.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ЗАКРИТТЯ МОРСЬКОГО ТА ПОВІТРЯНОГО
ПРОСТОРІВ ПОЛІГОНА

Теперішній час вимагає більш швидких дій щодо визначення зон
закриття морського та повітряного просторів при розрахунках застосування
на полігоні різноманітних засобів ураження. Традиційні методи щодо
нанесення на паперові носії інформації мають малу оперативність та малу
точність при визначенні малих відстаней на картах великого масштабу. За
допомогою спеціальних програмних засобів (СПЗ), у складі яких присутні
геоінформаційні системи (ГІС), вдається досягнути високої оперативності та
точності відпрацювання відповідних графічних документів та визначення з
високою точністю географічних координат зон закриття морського та
повітряного просторів у різних системах географічних координат.
У доповіді висвітлені питання використання СПЗ з елементами ГІС для
відпрацювання питань визначення зон закриття морського та повітряного
просторів у різних системах географічних координат та порядок
використання СПЗ при вирішенні зазначених завдань.
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Луц С.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПРОТИДИВЕРСІЙНОГО КАТЕРА ДЛЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Незважаючи на втрату контролю над значною частиною берегової зони,
в результаті події 2014 року, Україна залишається морською державою.
Збереження нормального розвитку морського сектору економіки держави
обумовлює необхідність забезпечення та поступового підвищення
ефективності його захисту від можливої агресії з боку терористичних
організації та незаконно-збройних формувань, які можуть застосовувати як
надводні так і підводні засоби ураження.
Якщо уявлення про те, як забезпечити захист суден та кораблів від
надводних сил та засобів противника приблизно сформоване то відповідно до
підводної загрози, такої ясності немає.
Приймаючи до уваги перспективи розвитку відповідно до Державної
оборонно-цільової програми, в якій передбачено розробка та будівництво
протидиверсійних катерів, а також досвід їх створення сформований
приблизний вигляд перспективного продиверсійного катеру для ВійськовоМорських Сил.
Враховуючи вузьку спеціалізацію та приблизні райони застосування
катерів цього класу, їх водотоннажність не повинна перевищувати 150 тон, а
до складу озброєння окрім особистої зброї та ручних протидиверсійних
гранатометів типу ДП-64 «Непрядва» повинно включатися стаціонарні
гранатометні та кулеметні установки. Висвітлення надводної обстановки
повинно забезпечуватися радіолокаційними та оптико-електронними
станціями, а висвітлення підводної обстановки мобільними та стаціонарними
гідроакустичними станціями. Для забезпечення пошуково-рятувальних робіт
катер повинен бути оснащений засобами забезпечення водолазних спусків, а
також автономним ненаселеним підводним апаратом, що включений в
загальний пошуково-дослідний комплекс.
Лялько В.І., д. геол. наук, академік НАН України,
Попов М.О., д.т.н., професор, Станкевич С.А., д.т.н.
Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України
ПОТЕНЦІАЛ АЕРОКОСМІЧНИХ МЕТОДІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ
ОБ’ЄКТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МОРЯ ТА БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ УКРАЇНИ I
ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – один из важливих видов
науково-пізнавальної діяльності, який з кожним роком все сильніше
“заходить” в економіку розвинених країн. Аерокосмічні методи і технології
ДЗЗ сьогодні успішно використовуються в багатьох галузях, насамперед, в
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раціональному природокористуванні, екологічних дослідженнях, лісовому і
сільському господарстві, картографії тощо.
Надзвичайно високими є можливості аерокосмічних методів при
вирішенні задач безпеки і оборони. Однією з таких задач є забезпечення
безпеки об’єктів територіального моря та берегової лінії України. Морською
доктриною України на період до 2035 року, затвердженою Постановою
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307, передбачено, що для
розв'язання завдань, які покладаються на Військово-Морські Сили та
Морську охорону Держприкордонслужби, необхідно, зокрема, забезпечити
створення засобів виявлення та ураження надводних та підводних цілей.
Потребу у вирішенні цього надзвичайно актуального питання підтверджено
Розпорядженням Кабміну України від 13 жовтня 2015 р. № 1068-р.
Доповідь присвячено розгляду та обґрунтуванню можливості виявлення
та розпізнавання надводних об’єктів у відкритому морі та у прибережній зоні
шляхом застосування аерокосмічних методів як таких, що мають переваги в
оперативності, оглядовості, здатності ефективно працювати в умовах великих
площ та при відсутності топооснови.
Для виявлення та розпізнавання надводних морських об’єктів
пропонується системне рішення у вигляді послідовності таких процедур:
- дистанційне обстеження (моніторинг) визначеної частини морської
акваторії і формування її зображень (відеоданих);
- передавання відеоданих на пункт прийому;
- оброблення відеоданих;
- розпізнавання виявлених штучних об’єктів з визначенням їх
координат та параметрів руху.
- підготовка інформаційно-звітних документів.
Проведено порівняльний аналіз супутникових та авіаційних платформ
базування видових технічних засобів для моніторингу та дистанційного
формування зображень і показано, що найбільш раціональне рішення – це
комплексне застосування супутників ДЗЗ і дистанційно пілотованих
літальних апаратів корабельного базування - дронів.
Виділено класи кораблів та суден, які можуть бути джерелами загроз і
сформовано банк їх основних дешифрувальних ознак (геометричних і
спектральних). На базі цієї інформації обґрунтовано вимоги до бортових
видових технічних засобів.
Оскільки період повторення обстеження морської акваторії як у цілому,
так й по певних окремих ділянках має бути достатньо невеликим, то
обговорюється склад віртуального угруповання з космічних апаратів з
відповідними бортовими засобами ДЗЗ, які у сукупності задовольняють цю
вимогу і при цьому дозволяють одержувати зображення необхідної
просторової якості.
Процедура оброблення зображень включає такі логіко-обчислювальні
операції, як усунення завад, підвищення контрасту, попереднє виявлення
ділянок зі штучними об’єктами.
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Розпізнавання виявлених штучних об’єктів здійснюється в
автоматичному режимі, за допомогою спеціально розробленого алгоритму,
математичною основою якого є перетворення Хафа (Hough Transformation).
За результатами оброблення визначаються клас (вид) штучного об’єкта, його
координати, напрям руху та швидкість.
Остаточне інформаційне рішення про виявлений об’єкт та рівень його
небезпеки має прийматися з урахуванням диспетчерської інформації та / або
даних з регіональної або міжнародної баз трафіка суден.
Запропонований підхід до виявлення та розпізнавання морських
об’єктів на основі аерокосмічних даних реалізовано програмно. Наведено
деякі результати його реалізації на модельних та реальних аерокосмічних
зображеннях, які підтверджують його працездатність.
На закінчення доповіді обговорюються питання щодо перспектив
подальшого застосування аерокосмічних методів в задачах забезпечення
безпеки об’єктів територіального моря та берегової лінії України.
Максимов С.Ю., д.т.н.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, НАНУ

Каховський М.Ю., Каніщев В.В., Кравченко В.Л.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ОПЕРАТИВНИЙ РЕМОНТ ПІДВОДНИМ ЗВАРЮВАННЯМ БОЙОВИХ
ПОШКОДЖЕНЬ КОРПУСІВ КОРАБЛІВ

Виконання бойових задач кораблів військово-морського флоту України
в значній мірі залежить від можливості оперативного і якісного ремонту
отриманих пошкоджень в районі театру бойових дій. В цьому випадку
ефективним інструментом, незамінним при проведенні ремонтних робіт, або
аварійно-рятувальних операцій по підйому затонулих плавзасобів з морського
дна є підводне зварювання.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України працює в цій галузі починаючи з
кінця 1960-х років. Першою серйозною перевіркою розробленої технології
стала участь в 1974 році в роботах з підйому теплоходу «Моздок». В
результаті зіткнення воно отримало пробоїну в борті розміром 7х14 м і
затонуло поблизу Одеси на глибині 34 м. На пошкоджену ділянку в діапазоні
глибин 12...30 м було приварено латку завтовшки 8 мм зі сталі 09Г2.
Додатково її посилили притискними лапами довжиною по 6 м. Крім того,
були заварені кришки трьох трюмів. Загальна довжина швів склала понад
230 м. Після цього судно успішно підняли на поверхню. З тих пір було
проведено понад 200 робіт з ремонту і підйому судів, відновленню
причальних стінок та інших портових споруд із застосуванням підводного
зварювання.
Одним з перших військових прикладів використання підводних
зварювально-ремонтних робіт була, так звана, конвертова (герметизація
корпусу для транспортування під розділку без постановки корабля в док)
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крейсера «Олександр Невський» в 1990 р, на якому під час ремонту були
встановлені латки завтовшки 6 мм на 206 водозабірних отворах з
максимальним розміром 3600х1800 мм зі сталі ВСт3сп. Загальна протяжність
швів склала 329 м. Застосована технологія показала успішність проведення
даного типу робіт.
Постійний розвиток дослідницьких і конструкторських робіт призвели
до створення цілого ряду ефективних технологій зварювання та різання
порошковим дротом, унікального обладнання для їх реалізації на практиці.
На даний момент, в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України розроблено
технологію ремонту та відновлення експлуатаційного ресурсу корпусів та
інших елементів військових бойових кораблів і суден виготовлених з
низьколегованих конструкційних сталей шляхом ручного дугового
зварювання спеціалізованими покритими електродами та механізованого, або
автоматизованого підводного зварювання самозахисними порошковими
дротами силами водолаза-зварника безпосередньо в польових умовах без
залучення сухих доків.
В тому числі, вирішено питання проведення підводних зварювальноремонтних робіт високолегованих корозійностійких хромонікелевих сталей
типу 18-10, для яких розроблено ряд спеціалізованих покритих електродів, а
також зварювальний самозахисний порошковий дріт, аналогів якому і на
даний момент в світі не існує.
Нижник А.И.
ДП «КНИИ гидроприборов»
О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ СПЕКТРА ПЛАНАРНЫХ АНТЕНН
В ОБЛАСТЬ НИЗКИХ ЧАСТОТ

В корабельной гидроакустике широкое применение нашли плоские
(планарные)
приемно-излучающие
антенны.
Развитые
размеры
гидроакустических антенн с плоской рабочей поверхностью, размещенных в
корпусе корабля, обеспечивают возможности решения задач как обнаружения
подводных объектов в области низких звуковых частот, так и
гидроакустической навигации с использованием высоких частот.
В настоящее время в гидроакустической технике наблюдается
тенденция к снижению диапазона рабочих частот, что связано с
необходимостью увеличивать рабочую плоскость антенн и размеры их
излучающих элементов, что, зачастую, является конструктивно сложной
задачей. Это, в свою очередь, приводит к необходимости поиска новых путей
расширения спектра низкочастотной области в гидроакустических антеннах.
Излучение звука системами колеблющихся электромеханических
устройств связано как с преобразованием электрической энергии в
механическую, так и с формированием последней в виде акустической
энергии
в
окружающем
системы
пространстве. Преобразование
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электрической
энергии
в
акустическую
осуществляется
в
электромеханических устройствах в результате взаимодействия трех
физических полей – электрического, механического и акустического. При
формировании акустической энергии в пространстве существенную роль
играют реакция окружающей среды на возбуждение в ней акустического поля
и взаимодействие излучателей системы между собой вследствие
многократного обмена отраженными волнами.
Рассмотрена задача излучения звука планарной гидроакустической
антенной решеткой, образованной из конечного числа круговых
цилиндрических
пьезокерамических
излучателей
силовой
или
компенсированной конструкций. Продольные оси преобразователей
параллельны между собой и лежат в одной плоскости на расстоянии l друг от
друга.
Каждый из излучателей представляет собой протяженную
герметизированную пьезокерамическую оболочку со средним радиусом r и
толщиной стенки h, внутренняя полость которой вакуумирована или
заполнена воздухом при нормальном атмосферном давлении (силовая
конструкция) или в ней находится жидкость или воздух при избыточном
давлении (компенсированная конструкция) и возбуждается на нулевой моде
колебаний электрическим напряжением определенной частоты.
В математическом плане решение рассматриваемой задачи сводится к
совместному решению системы дифференциальных уравнений:
уравнения Гельмгольца, описывающего движение упругих сред
внутри и вне каждого излучателя решетки;
уравнения движения тонкой оболочки с окружной поляризацией
каждого излучателя решетки в перемещениях;
уравнения вынужденной электростатики для пьезокерамики
каждого излучателя;
На основе полученных в ходе решения задачи излучения соотношений
были изучены особенности электромеханического преобразования энергии
вакуумированными цилиндрическими пьезокерамическими излучателями, из
которых образована плоская трехэлементная система.
Сопоставление и анализ полученных частотных зависимостей
свидетельствуют о существенном влиянии условий работы излучателей в
системе на эффективность преобразования ими электрической энергии в
механическую. Анализ показывает, что размещение в составе планарной
антенной решетки цилиндрических пьезокерамических преобразователей
имеет влияние на частотную характеристику планарной антенны, что
проявляется в существенном расширении спектра. Особенный интерес оно
представляет в области низких частот.
Из физических соображений ясно, что при работе одиночного
излучателя радиационная нагрузка на него со стороны среды является
радиально симметричной и при выбранном способе электрического
нагружения в нем возбуждается только одна собственная форма колебаний и
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имеет место один резонанс излучателя. Работа излучателей в системе
приводит к нарушению радиальной симметрии радиационной нагрузки
излучателей. В количественном отношении величина этих нарушений будет
зависеть и от места расположения излучателя в плоской системе, и от
величины расстояния между элементами системы. В излучателях с
нарушенной симметрией, появляются последующие моды колебаний,
сравнимые по амплитуде с нулевой модой. Это означает, что при этом
происходит эффективное перераспределение энергии, «закачиваемой» в
каждый излучатель системы на нулевой моде, между последующими
формами колебаний.
С
практической
точки
зрения
описанные
особенности
электромеханического преобразования энергии имеют как положительные,
так и отрицательные проявления. К положительным следует отнести то, что
указанные особенности существенно расширяют и обогащают спектр
резонансных частот рассматриваемых излучателей. К отрицательным
проявлениям относятся снижение эффективности излучения системы в
областях основного резонанса излучателей и возможная многократная смена
характера полного механического импеданса пьезокерамических оболочек
излучателей с упругого на инерционный и обратно.
Олійник К.А., Киризюк.О.М., к.т.н, с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ОБОРОННОЇ
ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА КОРАБЛІВ КЛАСУ «КОРВЕТ» ЗА ПРОЕКТОМ 58250

За часів незалежності флот ВМС ЗС України перебував у найгіршому
стані у порівнянні з іншими родами військ ЗС України. Кораблі, що
отримані у 1997 році під час розділу ЧФ РФ, вже були застарілі, внаслідок
чого одні були списані, а інші продовжили службу. При цьому вони
перебували у стані постійної потреби відновлення технічної готовності через
невиконання повноцінних ремонтів.
З втратою в Криму більшості бойових кораблів ВМС ЗС України
опинилися у критичному стані свого існування.
Створення повноцінних ВМС ЗС України повинно стати гарантом
безпеки морської держави.
Оновлення флоту розпочалося з будівництва корабля класу корвет
проекту 58250 (далі - корвет).
Корвет спроможний виконувати широкий спектр бойових завдань.
Ударний протикорабельний ракетний комплекс, яким має бути
оснащений корвет, робить його ефективним засобом боротьби з кораблями і
береговими об’єктами ворога.
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Державна цільова оборонна програма будівництва кораблів класу
“корвет” за проектом 58250 (далі – Програма) затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1150.
Програму розроблено на підставі технічного проекту корабля (ДКР
шифр “Корвет-П” ), який завершено у 2009 році. Виконавець – Державне
підприємство “Дослідно-проектний центр кораблебудування” м. Миколаїв
(далі - ДП “ДПЦК”). Корвет будується вже 5 років.
Перші три роки
фінансування (2011-2013) було не в повному обсязі, але це дозволило
розпочати роботи з виконання ДКР.
На проектування та будівництво головного корабля витрачено
569,19 млн. грн.
Не дивлячись на Указ Президента України та доручення Кабінету
Міністрів України, фінансування створення корабля класу “корвет” не
здійснюється з 2014 року.
Загальне недофінансування Програми на 01.01.2016 складає
2379,41 млн. грн.
Державним оборонним замовленням на 2016 рік фінансування заходів
Програми не передбачено.
Роботи призупинені на етапі розроблення РКД та виготовлення
головних зразків комплектувального обладнання корабля – СЧ ДКР «КорветП» в кількості 29 найменувань. Прийнята лише одна - ДКР «Комфорт-58250».
Кооперація навколо створення корвета включає біля 100 вітчизняних
підприємств.
Витрати на власні роботи ДП “ДПЦК” складають близько 55,45 млн.
грн. Незважаючи на відсутність фінансування, підприємство продовжувало
роботи за власні кошти. Після зупинення фінансування ДП “ДПЦК розробило
більш ніж 1200 документів.
Через відсутність вихідних технічних даних від іноземних
постачальників обладнання та виконавців СЧ ДКР головний виконавець не
може продовжувати власні роботи з проектування корабля.
Вартість робіт співвиконавців складає 1 079,26 млн. грн. (у цінах 2011
року), з яких сплачено 147,93 млн. грн., що складає 13,7 %.
Роботи, що виконувалися підприємствами Донбасу та Криму
виконуватимуться іншими підприємствами України.
Передбачено уніфікація з іншими перспективними кораблями для ВМС
ЗС України.
Відсутність фінансування Програми може призвести до відмови
співвиконавців продовжувати роботи.
Корабель будується на ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”
(далі ПАТ “ЧСЗ”). Існують певні фінансово-господарські проблеми на верфі,
що теж ускладнюють будівництво корвета.
Технічна готовність головного корабля складає 17 %.
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Роботи на ПАТ “ЧСЗ” з будівництва корабля призупинено з жовтня
2014 року через відсутність фінансування.
На верф поставлено частку іноземного обладнання. Через брак коштів
не поставлено решту іноземного обладнання, що передбачено контрактом.
Такий стан справ негативно впливає на міжнародний імідж України.
Прийнято рішення щодо заміни озброєння, яке передбачено технічним
проектом.
З огдяду на виклкдене, ще зарано говорити про невиконання Програми
корвет в цілому. Отже вона розрахована до 2021 року. У разі її коригування
як по термінах і темпах будівництва, так і по обсягу будівництва корветів,
включаючи й внесення змін до технічного проекту, завершення її у
визначений термін ще реально.
Аналіз проектних даних дозволяє зробити висновок, що ТТХ корабля
класу «корвет» за проектом 58250 на цей час знаходяться на рівні кращих
закордонних аналогів кораблів такого ж класу.
Позднякова О.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУДЖЕННЯ ГІДРОАКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА
ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ СИГНАЛОМ

Домінування на морі є важливим завданням для забезпечення захисту
морських шляхів та сполучень, при проведенні морських та наземних
операцій. Ефективне реагування на переважну більшість потенційних
викликів та загроз можуть здійснювати лише військово-морські сили,
забезпечені сучасним та перспективним обладнанням, що дає можливість
контролювати як надводну, так і підводну обстановку. Для відпрацювання
завдань
моніторингу
підводного
середовища
використовуються
гідроакустичні системи та комплекси, що містять у своїх схемах
гідроакустичні випромінювачі.
У гідроакустичних випромінювачах, що працюють з використанням
багатоелементних антенних решіток з немеханічним (електронним)
керуванням характеристикою направленості, при аналізі їх роботи необхідно
враховувати наступні фактори: імпульсний режим роботи випромінювача та
наявність антенних решіток первинним елементом обробки інформації. Адже
при виконанні практичних завдань на сьогоднішній день основним режимом
роботи перетворювачів у гідроакустичних випромінювачах є імпульсний
режим, використовуючи який, наприклад, працюють антени гідроакустичних
локаторів різноманітного призначення, що мають забезпечувати необхідну
швидкість огляду навколишнього середовища. Однак більшість досліджень
пов’язані з роботою випромінювачів у неперервному режимі. Тому
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актуальним стає питання, яким чином впливає імпульсний режим роботи
гідроакустичного випромінювача на поле, що випромінюється.
Відповісти на поставлене питання можливо дослідивши випадок
випромінювання
одиничним
циліндричним
гідроакустичним
перетворювачем, для якого виконані розрахунки акустичного тиску на
поверхні перетворювача при підведенні до його входу імпульсного
електричного сигналу. Для розгляду використовувались перетворювачі
силової (заповнення внутрішнього об’єму вакуумом) та компенсованої (із
заповненням внутрішнього об’єму середовищем) конструкцій для трьох
марок п’єзокерамічних матеріалів (ЦТБС-3, ЦТС-19, ТБК-3).
Расстригін О.О., д.т.н., с.н.с., Косяковський А.В.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ СУДНА ПРИ РУСІ
ПО СХВИЛЬОВАНІЙ ВОДНІЙ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ КОРАБЕЛЬНОЇ АРТИЛЕРІЇ

Ефективність застосування корабельного артилерійського озброєння
залежить від багатьох факторів, у тому числі від можливості забезпечення
достатньої стабілізації судна при русі по схвильованій водній поверхні
різного стану на досить високих швидкостях.
Розширення можливостей судна рухатися при значному хвилюванні
водній поверхні з більшими швидкостями при забезпеченні приємної
стабілізації надає більшої ефективності під час виконання бойових завдань за
рахунок найбільш ефективного використання корабельної артилерії.
Аналіз результатів досліджень динаміки поводження швидкісних суден
(суден з динамічними принципами підтримання) при русі по схвильованої
водній поверхні показує наявність істотних коливань (бортової та кільової
хитавиць).
Відомо, що амплітуда кутових коливань при цьому зростає з ростом
висоти хвиль на поверхні акваторії. Наявність циклічного характеру зміни
кінематичних параметрів судна при русі по схвильованій водній поверхні
супроводжується аналогічним характером зміни значень перевантажень,
обумовлених, в основному, силами гідродинамічної природи і сягаючих
інколи істотних величин.
В окремих випадках це приводить до виходу значень кінематичних
параметрів за експлуатаційні обмеження, що призводить до накладення
додаткових обмежень на тактико-технічні характеристики судна у бік їх
зменшення (перш за все морехідності за умов забезпечення безпеки
плавання), за рахунок чого зменшуються бойові можливості зразків при
виконанні завдань за призначенням. Крім того, циклічний характер
перевантажень несприятливо позначається на психофізіологічних і
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функціональних можливостях членів екіпажа, що в сукупності веде лише до
зниження безпеки плавання.
Вищевикладене дозволяє говорити про актуальність проблеми щодо
необхідності підвищення динамічної стійкості швидкісних суден у
подовжньому каналі при русі по водної поверхні різного стану, у тому числі
на великих швидкостях для можливості ефективного застосування
корабельної артилерії. Це пов’язано з тим, що поздовжній рух суден є
основним режимом під час застосування за призначенням, режими
маневрування відрізняються невеликою тривалістю та, як правило, не
виконуються на великих швидкостях руху.
Світовий досвід показує, що основну увагу при цьому приділяють
питанням забезпечення приємних характеристик суден стосовно бортової
хитавиці, завдяки застосуванню систем стабілізації (систем пасивної
стабілізації та активних систем з автоматичним керуванням) остойчивістю
судна. Це, перш за все, обумовлено невеликими лінійними розмірами
швидкісних суден у поперечної площині відносно досить значних подовжніх
розмірів таких зразків. Однак, зменшення амплітуди кільової хитавиці судна
та її впливу на ефективність функціонування корабельних артилерійських
комплексів та судна у цілому також дуже важливо з точки зору підвищення
ефективності застосування наявного озброєння.
Слід також підкреслити, що швидкісні судна відносно невеликої
водотоннажності мають більше співвідношення поперечних розмірів до
подовжніх, тому зазначена вище проблема стосовно стабілізації суден у
подовжньому каналі встає дуже гостро.
На основі аналізу можливих шляхів вирішення зазначеної проблеми у
подальшому для досліджень обрано комбінований підхід, а саме:
систему автоматичного керування (САК) у вигляді статичного автомата
для керування кормовою транцевою плитою (кормовий інтерцептор), який
знаходиться у потоці рідини;
САК зміною центрування судном у процесі руху по схвильованій
водній поверхні за певним законом в залежності від стану водній поверхні та
висоти хвилі.
Завдяки віддаленню транцевої плити від центру мас судна може бути
реалізовані значні моменти при її відхиленні, а тому геометричні розміри
зазначеної керуючої поверхні та кути її відхилення можуть бути не досить
великими, що не вплине суттєвим чином на погіршення гідродинамічних
характеристик судна, а у сукупності з керуванням центрування судна може
суттєво покращити стабілізацію судна у поздовжньому каналі та значно
вплинути на ефективність застосування корабельної артилерії.
Авторами розроблено математичну модель гідродинаміки судна при
русі по регулярному та нерегулярному хвилюванню, яка враховує
вищезазначені САК у подовжньому контурі та методику її чисельної
реалізації.
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Виконаний чисельний експеримент показав певну ефективність
запропонованого підходу, що дозволяє зменшити як коливання судна у
подовжньому каналі та значення перевантажень, а також покращити
динамічні характеристики судна у цілому. По результатах математичного
моделювання скорегований закон керування САК керуючої поверхні та
визначені значення коефіцієнтів підсилення по каналах, а також закон
керування центрування судном при русі на великих швидкостях при різних
висотах хвиль водної поверхні.
У подальшому планується проведення математичного моделювання з
оцінки ефективності застосування корабельної артилерії і використанням
запропонованого підходу та напрацьованим науково-методичним апаратом.
Розгонаєв С.М., к.т.н.,с.н.с.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОРАБЕЛЬНОГО
ЗЕНІТНО-РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ

На даний час на озброєнні фрегату “Гетьман Сагайдачний” знаходиться
тільки зенітно-ракетний комплекс самооборони (далі - ЗРК) “Оса-МА2” з
зенітно-керованими ракетами (ділі - ЗКР) “9М-33”. Призначений строк
служби ЗКР закінчився в 2014 році. Підприємствами оборонно-промислового
комплексу за замовленням Міністерства оборони України розглядалися
питання щодо відновлення бойових спроможностей ЗРК в повній мірі. Але,
реалізація цього шляху потребує нових конструкторських рішень та
проведення дослідно-конструкторської роботи, що вважається недоречним у
зв’язку з тим, що в 2015 році був прийнятий аванпроект щодо обрису
вітчизняного перспективного корабельного ЗРК.
Корабельний
ЗРК
повинен
забезпечити
оборону
кораблів
водотоннажністю більше 500 тон від усіх типів засобів повітряного нападу (у
тому числі таких, в конструкції яких застосовані технології зменшення
помітності), які летять на гранично малих, малих та середніх висотах, у тому
числі вертикально пікірують, в широкому діапазоні швидкостей польоту, в
умовах виконання ними протизенітних маневрів та інтенсивної РЕП, та
ураження швидкісних малорозмірних надводних цілей (у тому числі з
динамічним принципом підтримки).
Особливістю застосування ЗРК по малорозмірним швидкісним
надводним цілям є те, що в них час реакції і час польоту ЗКР до цілі менший,
чим протикорабельної ракети (ПКР). Крім того, для виявлення цілей і
наведення на них використовуються датчики радіолокаційного і/або
теплового контрасту. Крім того, вартість ЗКР, як правило, менше вартості
ПКР.
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Шляхами вирішення проблемних питань під час розробки корабельного
зенітно-ракетного комплексу є створення:
системи постачання компонентів для виробництва високоенергетичного
твердого палива для двигунів ЗКР, що можуть забезпечити визначені вимоги
до них;
кооперації з іноземними компаніями у т.ч. для заміщення
комплектуючих, які вироблялися на підприємствах Російської Федерації;
активної радіолокаційної головки самонаведення вітчизняними
підприємствами.
Таким чином, реалізація проекту з розроблення вітчизняного ЗРК є
пріоритетним напрямком та дозволить на його базі створити уніфікований
зенітний ракетний комплекс для потреб Збройних Сил України.
Семенцов В.І.
Кафедра Військово-Морських Сил НУОУ ім. Івана Черняховського
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ
ЗАСОБІВ РУХОМОСТІ ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Одним з основних напрямів розвитку озброєння і військової техніки
Військово-Морських Сил (ВМС) є проведення заходів продовження
показників надійності (довговічності та безвідмовності) виробів військового
призначення тривалого терміну перебування в експлуатації, а також
модернізація як існуючих так і перспективних зразків озброєння і військової
техніки, у тому числі засобів рухомості озброєння ВМС.
Питання теорії надійності при експлуатації виробів військового
призначення є актуальними при вирішенні проблеми прогнозування
довговічності та безвідмовності засобів рухомості озброєння ВМС тривалого
терміну перебування в експлуатації.
Метою є побудувати модель і розвинути можливості прогнозування
показників надійності засобів рухомості озброєння тривалого терміну
експлуатації враховуючи вплив окремих чинників на зразок в цілому.
Запропонуємо модель прогнозування показників довговічності та
безвідмовності засобів рухомості озброєння і можливостей отримання
динамічної оцінки зміни технічного стану зразка в цілому.
Довговічність певною мірою є похідною від надійності (довговічність
визначає, зрештою, доцільний термін експлуатації технічної системи, який
залежить як від динаміки морального старіння системи, так і від витрат на
підтримку її надійності протягом її життєвого циклу).
Відомо також, що надійність залежить не лише від чисельних значень
чинників, але і від того, яким чином ці чинники змінювалися в процесі
експлуатації, у тому числі від календарної тривалості експлуатації виробу.
При цьому процес експлуатації засобів рухливості озброєння може бути
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поданий вектором віку в так званому факторному просторі. У окремому
випадку вектор віку може бути одновимірним.
Відомо, що вірогідність безвідмовної роботи зразка озброєння в
заданому інтервалі часу, за умови, що у момент часу зразок озброєння
справний, визначається параметром потоку відмов.
Для обчислення значення вірогідності необхідно і достатньо знати значення
параметра потоку відмов в довільний момент часу.
Функція називається моделлю надійності. Число чинників, які
враховуються в моделі надійності, називаються розмірністю моделі по
чинниках. Число параметрів моделі надійності назвемо розмірністю моделі за
параметрами.
Вектор параметрів моделі може бути лише приблизно оцінений у вигляді
вектору оцінок за результатами періодичних контролів надійності засобів
рухливості озброєння.
Іноді, користуючись термінологією факторного аналізу, функцію
називають поверхнею відгуку. Таким чином, проблема обліку умов
експлуатації засобів рухомості озброєння при оцінці і прогнозуванні їх
надійності і її похідної - довговічності, зводиться по суті до вибору виду
апроксимуючої функції, і знаходження способу отримання оцінки вектору
параметрів цієї функції. При цьому будуємо розробляємо поліноміальну
модель, яка дозволяє прогнозувати показники довговічності та безвідмовності
для засобів рухомості озброєння ВМС, задаючи умови і тривалість
експлуатації.
В результаті, який є найбільш важливим в теоретичному плані, за
допомогою запропонованої моделі забезпечується можливість прогнозувати
показники надійності засобів рухомості озброєння, а також проводити заходи
по їх відновленню, здійснюючи подальшу модернізацію існуючих
перспективних зразків.
Смиринська Н.Б.
Факультет Військово-Морських Сил НУ «ОМА»
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО УРАЖЕННЯ

У зв’язку з розв’язанням Російською Федерацією збройної агресії проти
України актуальним питанням постає пошук шляхів протидії наростаючій
ракетній загрозі. Російська Федерація зосереджує в акваторії Чорного моря
посилене ударне угрупування флоту, що спроможне заблокувати всі дії
української сторони на узбережжі, а також може бути застосована для
прямого вторгнення.
Так на сьогоднішній день сумарний залп крилатих ракет комплексів
ПКР, здатних вражати морські та берегові цілі, з кораблів ЧФ РФ складає
порядку 100 ракет.
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Таким чином, удосконалення можливостей протикорабельних ракет
долати зону протиракетної оборони надводних кораблів та погіршення
ситуації з безпекою в Чорному морі, пов’язане з анексією Криму, стало
однією з основних причин посиленої уваги до проблеми пошуку принципово
нових засобів враження ПКР та їх складових частин. Зокрема, автором
розглядається задача з пошуку способів та методів, що дозволяють впливати
на траєкторію польоту ПКР, нормальне функціонування прийомного тракту
ГСН та бортових радіоелектронних систем за допомогою потужних
електромагнітних випромінювань.
Принцип дії електромагнітної зброї (ЕМЗ), придатної для виконання
вищевказаних задач, полягає в створенні серії короткочасних
електромагнітних імпульсів великої потужності з метою впливу на
радіоелектронні пристрої та виведення їх з ладу. Загальноприйнятна
класифікація ЕМЗ на даний час відсутня, але виходячи з низки публікацій,
найбільш прийнятною для виконання завдань функціонального ураження
радіоелектронних (електронних, електротехнічних, телекомунікаційних тощо)
систем шляхом впливу вузькоспрямованим, широкоспрямованим або
всеспрямованим електромагнітним випромінюванням можна визначити
електромагнітну зброю радіодіапазону. Зразки цієї зброї можуть бути як
багаторазового, так і одноразового використання.
ЕМЗ багаторазового використання може мати наземне (мобільне або
стаціонарне), морське (на базі бойових та цивільних платформ-носіїв) або
повітряне виконання. Такі зразки можуть бути побудовані на основі різних
типів
сильнострумових
імпульсних
генераторів:
релятивістських
магнетронних генераторів потужного електромагнітного випромінювання
(ПЕМВ), генераторів ПЕМВ з віртуальним катодом (тріодного та пролітного
типів), генераторів надширокосмугового імпульсного ПЕМВ.
ЕМЗ радіодіапазону одноразового використання розробляється, в
основному, у вигляді бойових частин електромагнітної дії (електромагнітних
боєприпасів (ЕМБ) і може бути розташована на крилатих ракетах,
авіаційному ракетно-бомбовому озброєнні, зенітних ракетах, реактивних та
артилерійських снарядах тощо. Основними видами такої зброї можуть бути:
радіочастотні (РЧ) ЕМБ на базі вибухових генераторів частоти, РЧ ЕМБ на
основі п’єзоелектричних та феромагнітних генераторів частоти, РЧ ЕМБ на
основі імплозивних генераторів частоти, а також моноімпульсні та
поліімпульсні ЕМБ.
Перспективною галуззю застосування вищевказаного типу ЕМЗ,
особливо багаторазового використання, є її застосування в війнах наступного
покоління, які, на думку більшості аналітиків будуть війнами
надвисокоточної керованої зброї та масованого використання безпілотних
апаратів різного типу базування. Досвід проведення антитерористичної
операції в окремих районах Луганської та Донецької областей виявив, що
сучасні традиційні засоби вогневого ураження показали досить низьку
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ефективність проти безпілотних літальних апаратів, більшість з яких була
виведена з ладу або перехоплена саме за допомогою радіоелектронних
засобів. Враховуючи тенденцію до мініатюризації та масовості використання
вищевказаних апаратів, найбільш прийнятним варіантом боротьби з ними за
критерієм "вартість/ефективність", найближчим часом стане створення саме
"електромагнітного щита".
Старовойт Я.И.
ГП «КНИИ гидроприборов»
О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ АНТЕНН С ЭКРАНОМ

Круговые цилиндрические гидроакустические антенны нашли широкое
применение при построении корабельных и авиационных гидроакустических
средств обнаружения и целеуказания. Это обусловлено возможностями
обеспечения кругового обзора пространства при относительно небольших
аппаратных затратах.
Цилиндрические антенны устанавливаются на корабле в носовом
обтекателе, в том числе бульбовом, в стационарном подкильном обтекателе и
в буксируемом или опускаемом теле антенн переменной глубины. При этом в
качестве излучателей в них зачастую используются цилиндрические
пьезокерамические преобразователи силовой конструкции располагаемые
вблизи акустического экрана, размещаемого во внутренней полости антенны.
Столь широкая область практического использования таких антенн
обусловила необходимость разработки методов расчета их параметров и
исследования свойств антенн.
Однако при этом основное внимание уделялось изучению акустических
полей, особенно с учетом взаимодействия элементов антенн по
акустическому полю, обусловленного многократным рассеянием звука на
этих элементах. В то же время гидроакустические антенны характеризуются
тем, что они не только формируют распределение акустического поля в
окружающем пространстве, но и осуществляют преобразование одного вида
энергии в другой, например, электрической энергии в акустическую в режиме
излучения. Процесс преобразования энергии обуславливает необходимость
учета при разработке антенн еще одного вида взаимодействия, а именно,
взаимодействия электрических, механических и акустических полей.
Рассмотрена задача излучения звука круговой цилиндрической
системой, состоящей из конечного числа цилиндрических пьезокерамических
излучателей и акустически мягкого экрана, расположенного во внутренней
полости антенны.
Каждый из излучателей представляет собой тонкую герметизированную
пьезокерамическую оболочку средним радиусом r, и толщиной h, внутренняя
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полость каждого излучателя вакуумирована или заполнена воздухом при
нормальном атмосферном давлении (силовая конструкция) либо заполнена
жидкостью или газом при избыточном давлении (компенсированная
конструкция). Возбуждение оболочек происходит на нулевой моде,
электрическим напряжением определенной частоты. Акустический экран
представляет собой круговой цилиндр, выполненный из акустически мягкого
материала, внешним радиусом равным внешнему радиусу излучателя либо в
3 раза большим, чем внешний радиус излучателя, либо в 5 раз большим, чем
внешний радиус излучателя.
Излучатели в составе решетки могут размещаться равномерно по
окружности либо секторно на окружности радиуса R вокруг экрана.
Решение задачи при этом сводится к совместному решению таких
дифференциальных уравнений:
уравнения Гельмгольца, описывающего движение упругих сред внутри
и вне излучателей антенны;
уравнения движения тонких пьезокерамических оболочек излучателей с
окружной поляризацией в перемещениях;
уравнения вынужденной электростатики для пьезокерамики каждого
излучателя.
В результате решения задачи были получены частотные зависимости
описывающие акустические поля преобразователей. Анализ показывает, что
размещение излучателей в составе системы приводит к существенному
изменению их частотных характеристик в сравнении с частотными
характеристиками одиночного излучателя. Так, это проявляется в появлении
в частотной характеристике излучателя дополнительных резонансов,
сравнимых по амплитуде или даже больших чем основной резонанс в
низкочастотной области и в области основного резонанса излучателя.
Возникновение этих дополнительных связанно с нарушением
радиальной симметрии радиационной нагрузки каждого из излучателей в
составе системы по сравнению с одиночным преобразователем. Это
нарушение проявляется в возникновении в системе дополнительных мод
колебаний сравнимых по амплитуде с нулевой модой, на которой происходит
возбуждение излучателей. Это означает, что при работе излучателей в составе
системы
происходит
эффективное
перераспределение
энергии,
«закачиваемой» в каждый из преобразователей.
С практической точки зрения описанные особенности существенно
расширяют спектр резонансных частот системы. Особенно интересными для
практического применения являются резонансы низкочастотной области, так
как они позволяют снижать рабочие частоты антенны при сохранении ее
размеров.
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Федоровський О.Д., д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України,
Попов М.О., д.т.н., професор, Порушкевич А.Ю., провідний інженер
Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НА МОРСЬКІЙ ПОВЕРХНІ
КІЛЬВАТЕРНОГО СЛІДУ РУХОМОГО ПІДВОДНОГО ОБ’ЄКТА

Підводний об’єкт, який рухається (РПО) у водному середовищі,
викликає його турбулентне збурювання, що може призводити до змішування
різних температурних шарів води і піднімання їх на поверхню. При цьому, на
морській поверхні після проходження зануреного РПО утвориться
температурний слід з контрастом стосовно фону порядку 0,01-0,050С, що
зберігається протягом декількох годин.
Нижче наводяться результати огляду й аналізу розробок і гіпотез
утворення на вільній водній поверхні демаскуючих ознак РПО, і їхніх
кільватерних слідів, опублікованих в останні роки у відкритій літературі й
Інтернеті.
Механізм формування на вільній водній поверхні температурних
аномалій, демаскуючих знаходження РПО, обумовлений рядом факторів, у
том числі, гідродинамічними процесами, що виникли при проходженні РПО в
підводному положенні через водну товщу. Корпус і гвинти РПО, взаємодіючи
з водним середовищем, крім турбулентного кільватерного сліду, збуджують
внутрішні хвилі (різке вертикальне зменшення температури й збільшення
щільності води). Останні виникають при будь-якому змушеному зсуві водних
мас у стратифікованому водному середовищі, а параметри їх залежать від
акваторії виявлення РПО, глибини горизонту занурення і пори року. Частота
коливання щільності і температури в приповерхневому шарі рідини та
внутрішніх хвиль відома як частота Брента-Вяйсялля, а величина, зворотна їй
(період хвилі), слугує фундаментальним часовим масштабом, що обумовлює
коливальні рухи в термоклині. Величина періоду Брента-Вяйсялля може
сильно змінюватися як у просторі, так і в часі, але зазвичай вона лежить у
межах від 10 до 100 хв. Початковий вертикальний зсув води від РПО, що
породжує внутрішні хвилі, може бути обумовлений різними факторами, до
яких належать тип гідрології, а також варіації атмосферного тиску.
Виникнення забруднюючих нафтогазових компонентів у товщі води може
призвести до появи градієнта щільності по глибині, що в принципі може
стати джерелом зародження внутрішніх хвиль при руху РПО. Внутрішня
хвиля породжує на поверхні й приповерхньому шарі моря горизонтальні течії,
які змінюються у фазі із хвилею. Над гребенем внутрішньої хвилі течія
спрямована назустріч хвилі, а над западиною – в напрямку її поширення. У
результаті виникають зони конвергенції й дивергенції, у перших з яких
виникають характерні смуги за при рахунок присутності на водній поверхні
поверхнево-активних речовин, які можуть бути зафіксовані шляхом
просторового спектрального аналізу оптичною РЛ апаратурою.
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Ще одна можлива ознака, що демаскує РПО, що рухається з високою
швидкістю поблизу поверхні, полягає в тому, що на поверхні моря над
корпусом АПЧ утвориться слабка опуклість – горб Бернуллі, а за ним
виразний V-подібний хвильовий слід, утворений так званими хвилями
Кельвіна. Розміри горба Бернуллі й хвильового сліду швидко убувають зі
зменшенням швидкості човна й збільшенням глибини занурення. Так, висота
горба над досить великим РПО, що рухається зі швидкістю 20 вузлів на
глибині 50 м, становить близько 6 см, а хвилі Кельвіна – 2 см. Горб Бернуллі,
створюваний тим же підводним човном при швидкості 5 вузлів на глибині
100 м, має висоту всього 1 мм.
На утворення пограничного шару впливають фазові переходи випарювання і конденсація, пов'язані з істотними витратами енергії. Ці
процеси значно ускладнюють математичний опис температурного
прикордонного шару, яке виражається в утворенні нестійких граничних умов.
Виходячи з даних, що містяться у відкритій літературі, прориву в розробці
засобів виявлення РПО неакустичними засобами поки не передбачається.
Потрібно проведення широких досліджень, у тому числі й фундаментальних
відкритого характеру.
Перші досліди з дистанційного дослідження процесів, що відбуваються
в шарі між морем і атмосферою були проведені Мак Алістером за допомогою
розробленого ним радіометра. Експериментально було встановлено, що в
приповерхневому шарі формується специфічний прикордонний шар розміром
в декілька міліметрів і градієнтом температури в кілька градусів. Це
гідрофізичне утворення отримало назву скін-шару. Причому, в більшості
випадків, температура поверхні виявляється нижче температури нижче
лежачих шарів води − холодний скін-шар.
Експериментальне
вивчення
гідрофізичних
процесів
в
приповерхневому шарі води пов'язане зі значними труднощами внаслідок їх
малих розмірів і неможливістю, у зв'язку з цим, застосувати контактні методи
вимірювань. Тому, як правило, при дослідженні процесів, які відбуваються в
приповерхневому шарі і на глибинних горизонтах використовують
неконтактні фото і тіньові (теплерівські) оптичні системи. Для вивчення
вільної
водної
поверхні
застосовують
дистанційні
методи:
спектрофотометричні, радіометричні, тепловізійні і радіо методи, що
дозволяють отримувати інформацію з високим розрізненням і точністю.
Фролов С.М.
Кафедра Військово-Морських Сил НУОУ ім. Івана Черняховського
ЗАСОБИ ДОСТАВКИ БОЙОВИХ ПЛАВЦІВ ЧАСТИН СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

В умовах проведення антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей, а також нарощування військової
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присутності збройних сил Російської Федерації у Криму одним з
пріоритетних і актуальних завдань для Збройних Сил України, зокрема,
Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС ЗС України) є
відбиття військової агресії з морського напряму. Як відомо, ВМС ЗС України
для ведення спеціальних дій на морі мають у своєму складі частини та
підрозділи спеціального призначення основними завданнями яких є
проведення розвідувально-диверсійних дій на території противника,
захоплення та знищення берегових споруд, кораблів (суден), а також
виконання інших спеціальних завдань.
Досвід застосування підводних диверсійних сил та засобів у збройних
конфліктах засвідчив їх ефективність та можливість виконувати широкий
спектр диверсійно-розвідувальних завдань проти морських та берегових
об’єктів противника.
Пріоритетним морським шляхом виведення підрозділів спеціального
призначення у тил противника є підводний. Він дозволяє приховано висадити
бойових плавців на узбережжя противника з підводного човна, а після
виконання завдань повернутися на його борт. Тому, на нашу думку однією з
головних умов ефективного застосування частин (підрозділів) спеціального
призначення ВМС ЗС України є розвиток засобів доставки бойових плавців
до об’єкту дій. Так, у СРСР до серійного виробництва було рекомендовано
близько 20-ті зразків підводних засобів руху (далі – ПЗР), зокрема, на
озброєнні 17 окремої бригади спеціального призначення розвідки
Чорноморського флоту СРСР у період 1968–1992 рр. знаходилися надсучасні
на той час ПЗР, основними з яких були: “Протей-5М”, “Протей-Х”, “Протей5МУ”, “Протон”, “Протон-У”, “Сирена-У”, “Сирена-УМ” та “Тритон”, однак,
для застосування у сучасних умовах вони морально та фізично застарілі.
Зазначені засоби представляють собою малогабаритні саморухомі апарати,
що обладнані засобами навігації та які не мають системи життєзабезпечення,
тобто є відкритого типу (коли бойові плавці знаходяться під впливом
навколишнього середовища), тому автономність зазначених засобів
обмежується не технічними можливостями, а здатністю бойових плавців
довгий час знаходитися у воді, до того ж їх швидкість ходу, радіус дії та
вантажність досить обмежені у зв’язку з малою енергоємністю та відносно
великим опором, що створюється тілом плавця. Аналіз фізико-географічних
умов Чорного моря дозволяє зробити висновки про малі глибини північнозахідної частини Чорного моря та обмежене застосування ПЗР в період
березня – грудня і неможливість їх застосування взимку (грудень – березень).
Враховуючи зазначені чинники постає нагальна потреба у застосуванні
надмалих підводних човнів (далі – НМПЧ).
Основними тактико-технічними характеристиками сучасних іноземних
НМПЧ є:
водотоннажність – 70-140 т;
довжина – 20-26 м;
швидкість ходу підводна – 3-12 вузлів;
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швидкість ходу надводна – до 15 вузлів;
дальність плавання у підводному положенні – 60-90 миль;
дальність плавання у надводному положенні – 1200-1600 миль;
глибина занурення – до 100 м;
екіпаж – до 9 чоловік;
кількість бойових плавців на борту до 8 чоловік;
озброєння: торпеди; міни та підривні заряди.
Ці характеристики відповідають фізико-географічним умовам Чорного
моря.
На нашу думку суднобудівна галузь України має всі потенційні
можливості щодо створення та побудови НМПЧ. Так, Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, протягом багатьох
років розробляє та будує підводні апарати багатоцільового призначення.
Устаткування та технічні рішення, що приймаються на цих об'єктах, в значній
мірі можуть бути використані під час створення вітчизняних НМПЧ. До цього
процесу необхідно залучити науковий потенціал провідних ВНЗ та військовопромисловий комплекс України. У разі не можливості побудови власних
НМПЧ, доцільно їх закупити в кількості не менш 3-х НМПЧ у таких
провідних морських країн як Італія або Німеччина.
Таким чином, наявність у ВМС ЗС України НМПЧ значно збільшить
бойові можливості застосування частин (підрозділів) спеціального
призначення під час відбиття воєнної агресії Російської Федерації з морського
напряму.
Чабаненко П.П., д.в.н., професор, Кацан А.М.
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ РАКЕТНОЇ ЗБРОЇ
В ІНТЕРЕСАХ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У Воєнній доктрині України, яка затверджена Указом Президента
України від 24.09.2015 року №555/2015 визначені сценарії, за якими можуть
виникати загрози воєнній безпеці Україні, а саме: “повномасштабна збройна
агресія Російської Федерації проти України з проведенням ... морських
операцій ..”; “блокада морських портів, узбережжя .. ,порушення комунікацій
України з боку Російської Федерації”.
Запобігання блокаді наших портів (у тому числі морських торгових
портів: Одеський, Чорноморський, Южний, Миколаївський тощо), які є
бюджетоутворюючими підприємствами країни, можливо лише тільки при
умові активної присутності наших Військово-Морських Сил, основа яких
можуть бути ракетні кораблі та катери.
Вирішальним фактором стримування противника від порушення
морських комунікацій, а також від морських, у тому числі десантних операцій
є корабельна ракетна зброя, яка здатна вибірково вражати головні цілі
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корабельних груп та десантні кораблі в десантних загонах з сильним конвоєм,
у місцях їх формування та на переході морем. На приклад, у складі
Чорноморського флоту Російської Федерації знаходиться сім великих
десантних кораблів проектів 1171, 775, десантомісткість яких складає 10-12
одиниць бронетехніки та 340 десантників кожний та 3 десантні катери (два —
новітні, швидкохідні, проекту 11770).
Ракетна протикорабельна зброя є одним із найефективніших засобів
боротьби з кораблями противника на морі. Основною метою розроблення
протикорабельного ракетного комплексу корабельного базування є озброєння
нею перспективних кораблів ВМС ЗС України, а саме кораблів проектів 58250
та 58260.
Розроблення та укомплектування Військово-Морських Сил ЗС України
протикорабельними ракетними комплексами дозволить виконувати завдання,
що покладені на ВМС ЗС України в особовий період в частині охорони
морського узбережжя, знищення морських десантних загонів, конвоїв та
кораблів противника у зоні досяжності.
На даний час існують суттєві ризики щодо створення ракетної зброї в
інтересах ВМС, а саме щодо:
створення системи управління ракетою;
реалізації розроблення комбінованих активних головок самонаведення
та систем керування;
реалізації з виділення головкою самонаведення ракети головних цілей
корабельної групи, десантного загону противника;
реалізації
вирішення
проблеми
електромагнітної
сумісності,
цілерозподілу ракет при стрільбі залпом та черговим залпом з урахуванням
результатів попереднього залпу;
необхідності налагодження виробництва вибухової речовини для
оснащення БЧ ракет (втрата КП «ДЗ РХВ», м. Донецьк);
освоєння технологій виготовлення твердого ракетного палива для
стартового двигуна (втрата ХКО ім. Петровського м. Петровське (Красний
Луч), Луганської обл.);
освоєння технологій виготовлення стартових ракетних двигунів
твердого палива з надзвичайно високою швидкістю (детонаційною стійкістю)
горіння палива;
виготовлення комплексів за замкненим технологічним циклом,
підготовка підприємств до серійного виробництва комплексів;
розроблення та будівництво носіїв, як корабельного так і автомобільних
транспортних модулів зі спеціальним обладнання.
Крім того, це стабільне фінансування розроблення зразків та створення
полігонно-випробувальної бази.
На нашу думку, одним із основних шляхів створення ударного
потенціалу ВМС є розроблення протикорабельних ракетних комплексів
берегового та корабельного базування.
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Якимчук В.Г., д.т.н., с.н.с.,
Федоровський О.Д., д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України,
Порушкевич А.Ю., провідний інженер
Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
АЛГОРИТМИ ОБРОБЛЕННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
ТЕМПЕРАТУРНИХ АНОМАЛІЙ НА ПОВЕРХНІ МОРЯ

Теплова картина, що залишається за підводним човном на поверхні
води, надзвичайно бліда й виявити на її фоні досить сильного інфрачервоного
й мікрохвильового випромінювання атмосфери досить складно. Знімок,
зроблений із супутника, виявляє на поверхні води структури, що подібні до
віяла і відображають, очевидно, складну картину підводних течій, вплив
рельєфу дна й, можливо, навіть внутрішніх хвиль на багатометровій глибині.
Відомо, що однією з інформативних ознак структурно-текстурних
параметрів зображень морської поверхні є їх просторово-частотний спектр
(ПЧС). Зміні яскравості й координат точок у площині предмета або його
зображення в термінах спектрального аналізу відповідає зміна амплітуди й
фази по просторових частотах. Таким чином, зображенню морської поверхні,
що має певну структуру, відповідає ПЧС, що характеризується сумою
просторових складових (гармонік) з відповідними амплітудами й фазовими
зсувами між цими складовими. Значення амплітуд визначають внесок
відповідних просторових частот у формування зображення, а значення
фазових зсувів визначають зміну координат окремих точок у зображенні
щодо їхнього положення в об'єкті. У якості ПЧС найбільш часто
використовуються двомірний спектр Фур'є, складові якого обчислюються по
методу дискретного двомірного перетворення Фур'є.
Наявність лінійних структур у зображеннях температурних аномалій
поверхневого кільватерного сліду приводить до появи явно виражених піків у
двовимірних спектрах Фур'є, а відмінність смуг у зображенні кільватерного
сліду за геометричними розмірами приводить до появи відмінностей поза
основним максимумом. У зображеннях ПЧС фонових температурних
аномалій такі ознаки відсутні. Наявність ПЧС (природних температурних
аномалій і сформованих при наявності рухомого підводного об’єкта), що
володіють подібними особливостями, свідчить про принципову можливість
пошуку класових відмінностей, які можуть слугувати інформативними
ознаками, що демаскують присутність об’єктів в акваторії.
На основі обчислення ПЧС зображень морської поверхні можна
визначати переважний напрямок розвитку протяжних структур. Так, якщо у
вихідному зображенні є протяжні структури різного напрямку, то буде
спостерігатися розширення ПЧС у напрямку, перпендикулярному найбільшій
їх довжині. Вимірюючи розподіл інтенсивності спектра по кутовій
координаті, можна визначити домінуючі напрямки й співвідношення їх
сумарної довжини. У цьому випадку для амплітудного спектра,
перетвореного в полярні координати, визначається функція розподілу
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амплітудної складової по напрямках. Кут, відповідний до напрямку з
максимальним значенням амплітудної складової, вказує домінуючий
напрямок протяжної структури.
Що стосується кількості спектральних мод ПЧС, традиційно оцінують
ступінь порядку структури, для вирішення даної задачі необхідний певний
інтегральний показник, пов'язаний з числом піків спектру. Так як для
складних спектрів з багатьма піками такого загального параметра не існує, то
пропонується використовувати два параметри. Як перший (K1) обрано число
піків енергетичного спектру, амплітуда яких більша за визначений відсоток
амплітуди максимального піка та другий (K2) - мінімальна кількість піків, які
складають певний відсоток від загальної енергії спектру. Очевидно, чим
менше К1 і К2, тим вища упорядкованість структури.
При опису структурно-текстурних характеристик зображень морської
поверхні імовірнісну залежність значень яскравості пікселів знімка можна
представити у вигляді марковської моделі, виходячи з того, що для
аерокосмічних зображень морської поверхні функція автокореляції має
вигляд спадаючих залежностей, які апроксимуються експонентними
функціями.
Таким чином, при описі структурно текстурних особливостей
зображення імовірнісну залежність значення яскравості пікселів космічного
знімка можна розглядати як марковську модель. Згідно з визначенням
марковських процесів щільність ймовірності значень яскравості пікселів
зображення з координатами x і y, як елемента m-зв'язаного марковського поля
залежить від яскравості тих пікселів дискретизованого зображення, дистанція
до яких не перевищує m. У випадку мінімальної околиці m, яка дорівнює
відстані на один піксель, вона складається з чотирьох пікселів з координатами
(x-1, y), (x +1 y), (x, y-1) і (x, y +1). Цей випадок є самим простим, так як його
можна звести до простого (однозв’язного) і одномірного марковського
ланцюжка шляхом усереднення ймовірностей на двох осях.
Для яскравісних контрастів матриця суміжних ймовірностей контрастів
перетворюється в стовпець ймовірностей контрастів, що дозволяє одержати
структурні ознаки, менш чутливі до зміни освітленості, і при цьому значно
скоротити об'єм обчислень.
Яким’як С.В., к.військ.н., доцент
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського,
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ В ІНТЕРЕСАХ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ НА МОРІ
В УМОВАХ ТРИВАЮЧОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ

В умовах триваючої війни Росії проти України важливою складовою
забезпечення національної безпеки та оборони держави є її оборона з
морського напрямку. Керівництвом держави, Міністерства оборони України
та Збройних Сил постійно вживаються заходи щодо відновлення боєздатності
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наявного озброєння та розвитку бойових можливостей військ (сил). Проте,
слід зазначити, що якість, темп і масштаби заходів з підвищення рівня
обороноздатності держави з морського напрямку є недостатніми. Наведемо
декілька прикладів: на передньому краї оборони території держави від ворога
– на Азовському морі, так і не створено угруповання різнорідних сил ВМС
для ведення боротьби з противником у цій морській зоні; у бюджетних
коштах, виділених Міністерству оборони України на 2016 рік, частка витрат
на ВМС ЗС України склала усього трохи більше 2%, а витрати на створення і
закупівлю нового морського озброєння склали лише близько 1%, при цьому
на фінансування будівництва новітнього бойового корабля класу корвет
витрат не передбачено. Є й багато інших прикладів.
Водночас, противник протягом 2015-2016 рр. значно підвищив свої
військово-морські спроможності у Чорноморсько-Азовському регіоні,
зокрема – потужність ударних і десантних сил Чорноморського флоту. На
теперішній час до складу цього флоту за відкритими даними входить 20
бойових кораблів з керованою ударною ракетною зброєю. Окрім того, за
вказаний період до складу флоту ввійшло п’ять бойових кораблів – носії
керованої ракетної зброї: 1 – фрегат «Адмірал Григорович», 2 – малі ракетні
кораблі проекту 21631 («Зелений Дол», «Серпухов»), 2 підводні човни
проекту 636.3 («Новоросійськ», «Ростов-на-Дону»). Їх сумарний умовний
ракетний залп складає 32 ракети комплексу «Калібр», які можуть уражати
важливі державні та військові об’єкти на території України на віддалі до 1500
км. Постійно зростають й можливості з висадки морських десантів. У складі
Чорноморського флоту знаходяться 7 великих десантних кораблів проектів
1171 і 775 та 3 десантних катери, у тому числі 2 з них – новітнього проекту
11770 типу «Серна». Слід зазначити, що 7 катерів цього типу зі складу
Каспійської флотилії у будь-який момент та без зайвих труднощів можуть
бути переведені з Каспію в Азовське море.
Боротьба з противником на морі у триваючій війні потребує значної
переоцінки ролі вітчизняних Військово-Морських Сил і їх внеску у загальну
перемогу та, відповідно, перерозподілу ресурсів держави в інтересах
забезпечення флоту новітніми зразками морського озброєння.
Результати досліджень, апробованих у ході Міжнародного наукового
форуму «Морська стратегія держави», який відбувся 24-25 травня 2016 року у
Національному університеті оборони України, засвідчили, що до
першочергових заходів розвитку національної військово-морської сили в
частині, що стосується морського озброєння, відносяться такі:
створення необхідного складу сил і засобів для дій в Азовському морі, у
тому числі кораблів (катерів) з ракетною зброєю, багатоцільових
малорозмірних надводних платформ, у тому числі безекіпажних, а також
спеціалізованих катерів (суден) за видами забезпечення, пілотованих та
безпілотних літальних апаратів, іншого ОВТ;
повне відновлення готовності наявних кораблів (катерів, суден),
літальних апаратів та іншого ОВТ Військово-Морських Сил, проведення
модернізації визначених зразків озброєння, забезпечення військових частин
флоту боєприпасами та спеціальним майном згідно встановлених норм;
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забезпечення оновлення морського озброєння і військової техніки,
прийняття на озброєння нових зразків у кількості, яка гарантуватиме
виконання бойових завдань шляхом реалізації у визначені строки державної
цільової оборонної програми з будівництва серії кораблів класу «корвет» та
інших програм і планів зі створення та прийняття на озброєння новітніх
бойових кораблів, катерів, суден, літальних апаратів, берегових ракетних
комплексів;
налагодження ефективної роботи з питань військово-технічного
співробітництва між відповідними органами управління, організаціями та
іншими структурами, що залучаються до розроблення і реалізації завдань
військово-технічної політики України, країн НАТО та ЄС;
сформувати систему перспективного планування, розроблення та
створення новітніх морських систем військового призначення, у тому числі
багатоцільових роботизованих підводних і надводних систем, безпілотних
авіаційних комплексів, новітніх засобів підводного зв’язку, висвітлення
надводної і підводної обстановки;
опрацювання та запровадження ефективної національної інтегрованої
системи вироблення та реалізації військово-технічної політики в інтересах
забезпечення Військово-Морських Сил озброєнням і військовою технікою,
необхідних для гарантованого виконання завдань щодо оборони держави з
морських напрямків у Чорному та Азовському морях, повернення окупованих
територій, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.
Виконання наведених вище пріоритетних заходів дозволить
забезпечити Військово-Морські Сили необхідним морським озброєнням, а
також забезпечити національну безпеку України у воєнній сфері на морі та у
звільнення окупованих Росією територій України із застосуванням військовоморської сили держави.
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Відповідальність за зміст тез несуть автори

Проблеми координації
воєнно-технічної та оборонно-промислової політики.
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки
IV Міжнародна науково-практична конференція
12–13 жовтня 2016 року, м. Київ

Тези доповідей
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